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Abstrakt
Tato práce poskytuje základní informace o reklamě jako celku. Popisuje klamavou
reklamu, hlavní složky klamu a zdůrazňuje závažnost tohoto problému. Pro úplný
přehled fungování reklamy je zde popsán proces regulace reklamy včetně jeho klasického rozdělení. Klíčovou částí je analýza klamavé reklamy. Uvádím nejen různé
typy klamavých reklam, ale i různé metody její identifikace. Popisuji i různé praktiky využívané k oklamání spotřebitele. Tato práce obsahuje také důvody, proč se
vyvarovat klamavé reklamě, jakým způsobem je to možné udělat a jaké typy reklamy
je možné využít místo klamavé. Jádrem dané práce je vlastní výzkumná část. Výsledky výzkumu potvrzují všechny zkoumané hypotézy. Z výzkumu vyplývají tyto
závěry: (a) klamavá reklama ovlivňuje názor spotřebitele na produkt, (b) klamavá
reklama vyvolává lepší dojem spotřebitele ze značky a (c) klamavá reklama ovlivňuje
nákupní chování spotřebitele. Klamavá reklama je bezpochyby schopna manipulovat
jak myšlením, tak i poptávkou zákazníků.
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Abstract
General description of the advertising is presented in this bachelor thesis. It describes misleading advertising, major components of deception and emphasizes the
gravity of the problem. For a complete overview of functioning of advertising, the
process of regulation of advertising is described here. The key part of the thesis is the
analysis of the deceptive advertising. I present different types of misleading advertisements and its various methods of identification. I also describe various practices
used to deceive consumers. This work also includes some reasons why and how to
avoid misleading advertising and what types of advertisements can be used instead
of these misleading ones. The core of the thesis is my own survey. The results of
the survey confirm all the hypotheses. Inferences from the research are as follows:
(a) misleading advertising affects consumers’ attitudes to product, (b) misleading
advertising causes better consumers’ impression of brand and (c) misleading advertising affects consumers’ shopping behavior. False advertising is certainly able to
manipulate consumers’ thoughts and demand.
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Úvod
To, že je v současné době množství reklam přímo enormní, ví snad i malé
dítě. Ve většině případů jsou reklamy schopny ulehčit náš život, jelikož jsou bezplatnými (z pohledu spotřebitele) zprostředkovateli informací. Výměnou za toleranci
jisté míry dotěrnosti ze strany reklamy můžeme získat informace, na které bychom
jinak museli vynaložit určité náklady. Problém je ale v tom, že s rostoucím množstvím reklam stoupá také množství klamavých reklam.
Klamavá reklama patří mezi nekalé prvky hospodářské soutěže, a tak je její
využití zcela zakázáno. Tento zákaz je plně opodstatněný – klamavá reklama totiž
poškozuje nejen spotřebitele, ale také některé výrobce, což může způsobit tržní nerovnováhu. Klamavou reklamu nemůžeme považovat za naprosto efektivní ani u těch,
kteří by se díky jejímu použití měli polepšit. Působení tohoto typu reklamy je totiž
účinné pouze v krátkodobém měřítku. V dlouhém období nastává situace, kdy lidé
již vědí, že se jedná o klam, a proto dochází k averzi k propagovanému produktu
a také ke zničení reputace výrobce.
Existuje ale názor, že právě díky velkému množství reklam je spotřebitel
schopen rozeznat klamavou reklamu od pravdivé. Pokud by to byla pravda, tak by
to znamenalo, že na základě svých vlastních zkušeností jsou lidé schopni poznat
klamavou reklamu, aniž by se jí nechali oklamat. Znamenalo by to také, že regulace
reklamy je dostačující (nebo dokonce zbytečná). Takové tvrzení ale působí trochu
nedůvěryhodně, a tak jsem se rozhodla provést výzkum, ve kterém zjistím opravdový
dopad klamavé reklamy.
Výzkum, který je součástí této práce, by měl přispět k detailnějšímu pohledu na klamavou reklamu. Měl by také sloužit k objektivnímu posouzení míry
vlivu klamavé reklamy. Objektivní by měl být hlavně kvůli tomu, že respondenty
budou reální lidé, kteří se podělí o svůj názor na reálné reklamy. Výsledky daného
výzkumu by tak měly pomoci odpovědět na otázku, jestli je dopad klamavé reklamy
signifikantní a pokud ano, tak co všechno může taková reklama způsobit.
Abych mohla přiblížit klamavou reklamu nejen z praktického, ale i teoretického hlediska, rozhodla jsem se rozdělit svoji práci do pěti hlavních kapitol. V první
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kapitole se budu věnovat popisu reklamy jako celku. Druhá kapitola bude věnována
regulaci reklamy v 21. století. Další kapitola by měla uvést konkrétní typy klamavé
reklamy a způsoby její identifikace. Ve čtvrté kapitole bych chtěla vysvětlit, jakým
způsobem je možné se vyhnout klamavé reklamě a také, jak najít efektivní a poctivou
náhradu za klamavou reklamu. Pátá kapitola bude zahrnovat můj vlastní výzkum
vlivu klamavé reklamy včetně podrobného rozboru výsledků průzkumu a ověření
předem stanovených hypotéz. V závěru se nakonec pokusím zhodnotit veškeré přínosy získané touto prací.

Kapitola 1
Svět reklamy
Ještě před tím, než se podíváme na klamavou reklamu, by bylo dobré se
zamyslet nad reklamou obecně. Co to je? Jak to vzniklo? A jaké cíle to má? Pojďme
si tedy nejprve najít odpovědi na tyto základní otázky.

1.1. Reklama
1.1.1. Vývoj reklamy v čase
Pro někoho je reklama jednoduchým a rychlým zdrojem, jak získat informace, pro jiné je zase otravným prvkem každodenního života a někdo si reklamy
nevšímá skoro vůbec. Každopádně je jasné, že reklama tu byla, je a také bude. Pravděpodobně nejstarší definici reklamy najdeme v Ottově slovníku naučném z roku
1888, který popisuje reklamu takto: „Reklama je veřejné vychvalování předmětů obchodních, uměleckých a podobně, jež se děje prospekty, plakáty, obchodními štíty,
vyvolávači, nosiči návěští atd., zvláště pak časopisy.“ 1 Za nejlepší současnou definici
bychom mohli považovat tu, kterou nám přináší zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci
reklamy (ve znění novel), kde najdeme následující tvrzení: „Reklamou se rozumí
přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek
prostřednictvím komunikačních médií.“2 Kotler (2007) ale uvádí trochu pokročilejší
definici, která v sobě zahrnuje i peněžní element, kde reklama je „jakoukoli placenou formou neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora prostřednictvím hromadných médií, jako jsou noviny, časopisy,
televize či rádio“.3
Mohlo by se zdát, že reklama je poměrně novou záležitostí, ale ve skutečnosti
reklama existuje již stovky let. Za prototyp reklamy by se daly považovat vývěsní
1

Hesková, 2009, s. 81
Hesková, 2009, s. 81
3
Kotler, 2007, s. 855
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tabule4 , které informovaly kolemjdoucí o činnosti tehdejšího podnikatele. Mohlo
se jednat třeba i jen o jedno slovo jako „lékárník“ či „zubař“. Postupem času se
z jednoho slova stávaly slogany (například „Nejlepší lékárník ve městě“) a ve starém
Římě už byly docela běžné malované nápisy propagující veřejné společenské akce.
Důležitým mezníkem pro vývoj reklamy byl Gutenbergův vynález knihtisku
v roce 1450. Asi o dvacet let později vznikla první tištěná reklama a distribuce reklamních sdělení se od té doby stala podstatně jednodušší. Počátkem 19. století
začaly vznikat první reklamní agentury (v Anglii a USA) a v roce 1927 vznikla
i první československá reklamní agentura, která se jmenovala Reklamní klub. Největší rozvoj reklamy byl určitě v posledních dvou stech letech, kdy nastal boom
v oblasti technických objevů, které umožnily přenést reklamu do zcela nové roviny.

1.1.2. Reklama jako součást marketingového mixu
Často se můžeme dočíst, že reklama je součástí marketingového mixu – většinou se jedná o koncept 4P, ale v moderní literatuře lze najít i další modifikace
tohoto konceptu jako 5P či 7P. Tento mix zahrnuje všechno, co ovlivňuje poptávku
spotřebitelů, a právě o to se většina firem snaží – zvýšit poptávku po svém produktu
a dosáhnout tak maximálně možného zisku. Pojem marketingový mix zavedl v roce
1964 profesor Harvard Business School Neil H. Borde. Tento muž přirovnával marketingový mix ke směsi na moučníky neboli „cake-mixu“. Jeho nápad spočíval v tom,
že je potřeba najít optimální poměr složek ve směsi, který pak sice lze „dochucovat“,
ale základ v každém případě zůstane stejný. Pojem 4P, jak ho známe dnes, poprvé
použil profesor E. J. Mc Carthy – za hlavní prvky mixu zvolil product, price, place
a promotion, což by se dalo přeložit jako produktová, cenová, distribuční a komunikační politika. Reklama byla v tomto systému zařazena do komunikační politiky,
a tak se oficiálně stala důležitou součástí podnikání.5

1.1.3. Spotřebitel a reklama
Role reklamy je opravdu nezanedbatelná, a to jak pro výrobce, tak i pro
spotřebitele, i když druhá skupina si to často nechce přiznat. Bez reklamy by ale
prodej výrobků i služeb byl komplikovanější. V posledních letech je diverzifikace
produktu čím dál větší, a tak reklama pomáhá výrobcům prodat svůj produkt a zároveň pomáhá spotřebitelům zorientovat se na trhu. Reklama usnadňuje získávání
informací, jejichž nedostatek způsobuje nedokonalou informovanost, a eliminuje tak
4
5

Hesková, 2009, s. 155
Hesková, 2009, s. 14
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náklady, které by jinak musely být vynaloženy na získání těchto informací. Racionální člověk usilující o maximalizaci svého prospěchu ale pořád zůstane nedokonale
informován, protože mezní náklady na získání informací jsou rostoucí, kdežto mezní
výnosy z každé dodatečné informace jsou klesající, a tak nastává situace, kdy se
lidem již nevyplatí hledat další informace.6 Díky reklamě si ale spotřebitel určitě
polepší, protože dostane nové informace, aniž by vynaložil jakékoliv náklady.
Podobně to vypadá i tehdy, když opustíme předpoklad racionálního chování
spotřebitele a přiblížíme se tak k reálnějšímu stavu. Nehledě na to, že předpoklad
racionality je součástí většiny ekonomických teorií, mnohé psychologické výzkumy
ukazují, že skutečnost bývá úplně jiná, protože lidé často neuvažují o tom, co je
nejracionálnější, ale spíše se řídí jinými faktory (například zvykem). Na základě této
myšlenky byl zaveden pojem „satisficing behavior“, který označuje dostatečné nebo
uspokojivé chování. Znamená to, že spotřebitel nebude do nekonečna hledat optimální řešení, ale zastaví svoje hledání, až dojde k prvnímu vyhovujícímu řešení a už
se nebude zabývat existencí dalšího (lepšího) řešení.7 Tento princip nám ukazuje
skutečnost, že v případě, kdy bude existovat přijatelný produkt, na který spotřebitel narazí díky reklamě, a ideální produkt, u kterého by musel vynaložit dodatečné
náklady na jeho nalezení, tak je větší pravděpodobnost, že si vybere přijatelný produkt (nehledě na to, že výběrem ideálního by dosáhl maximalizace svého užitku).
Vidíme tedy, že reklama dokáže nejen snížit náklady na vyhledání nových informací,
ale také dokáže výrazně ovlivnit rozhodnutí spotřebitele.
To, že reklama má velký vliv na rozhodování spotřebitelů potvrzuje i americký výzkum, který se zaměřil na to, jak lidé vnímají produkt na základě povědomí
o značce. Výzkum spočíval v chuťovém hodnocení určitého produktu, kdy respondenti věděli, že se jedná o danou značku a také naopak, kdy jim tato skutečnost
byla zamlčena. Ukázalo se, že sdělení značky způsobí nárůst preference produktu
o celých 24 %. Ale v případě dlouhodobého výrazného snížení reklamního rozpočtu
a tím i celkové reklamní aktivity byl tento nárůst preference už pouhých 10 %, což
dokazuje, že redukce reklamního rozpočtu razantně snižuje přínos značky, a tak
investice do reklamy se rozhodně vyplatí.8

1.1.4. Výrobce a reklama
Teď, když už víme, že reklama je pro spotřebitele prospěšná, se můžeme
podívat na to, jaké má cíle z hlediska zadavatele reklamy. Na první pohled se zdá,
že reklama slouží výhradně pro prodej určitých výrobků a služeb, pravdou ale je
6

Holman, 2002, s.149-150
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8
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Obrázek 1.1.: Cíle reklamy (Kotler, 2007, s. 859)
i abstraktnější pohled na dané téma, který říká, že reklama prodává pocity. Prodává mládí, krásu, štěstí, spokojenost, pocit bezpečí nebo pocit výjimečnosti. Jak
řekl Samuel Johnson: „Slib, velký slib, je duší reklamy.“9 Z reklam občas můžeme
mít dojem, že nic není nemožné, stačí si pouze správně vybrat. Některé firmy to
ale se svými sliby přehánějí, protože slibují i to, co nemůžou splnit, čímž nenaplní
očekávání zákazníků, a sníží tak (nebo i zničí) důvěru ve vlastní spolehlivost.
Mimo prodej „slibů“ má reklama i další jasné cíle, které můžeme rozdělit do
několika hlavních kategorií – informovat, přesvědčovat a připomínat. Informování je
nejběžnějším cílem, které se využívá při zavádění nového produktu na trh, aby se
spotřebitel dozvěděl o jeho existenci a také o jeho klíčových vlastnostech. Přesvědčování je na řadě tehdy, když se na trhu objeví větší počet konkurentů a výrobce
potřebuje prosadit svůj produkt a „přetáhnout“ zákazníky na svoji stranu. Připomínací reklamou se zabývají spíše zkušenější firmy, které si již vybojovaly svoje
postavení na trhu a nepotřebují se nijak výrazněji prosazovat. Těmto firmám stačí
pouze jednou za čas připomenout svůj produkt a zanechat v lidech pocit, že výběrem
jejich produktu si vybírají nejvyšší kvalitu. 10
Pro zvýšení účinku reklamy reklamní agentury využívají různé (nejen) psychologické finty. Například je známo, že reklamy s pozitivními titulky jsou schopny
přilákat více pozornosti než ostatní reklamy. Důkazem tohoto tvrzení jsou výsledky
Starch Readership Service, ze kterých vyplývá, že reklam s pozitivními titulky si
všimne 50 % respondentů, kdežto reklam s „nepozitivními“ titulky pouze 37 %.11
Důležitý v reklamách je také humor – studie od McColluma Spielmana ukázala, že
v 75 % případů reklamám obsahujícím humor je věnována nadprůměrná míra pozor9
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nosti.12 Stejně jako pozitivní tvrzení mají lepší vliv než ty negativní, tak i využití
humoru je účinnější než využití strachu. Aplikace těchto znalostí v reklamě je velice
efektivní a přitom nedochází k poškozování spotřebitele a ani dalších aktérů na trhu.
Horší situace nastává v případě, kdy je použita klamavá reklama. Podívejme se tedy
na to, co se skrývá pod pojmem klamavá reklama a proč by se tento typ reklamy
neměl používat.

1.2. Klamavá reklama
1.2.1. Definice pojmu
Slovo klamavý je často používáno ve smyslu lživý, musíme si ale uvědomit,
že daný výraz má daleko širší interpretaci, a tak to není úplně správný význam.
Slovník spisovného jazyka českého nám říká, že označení klamavý znamená uvádějící
v omyl13 , tudíž se nemusí nutně jednat přímo o lež.
Aaker (1974) popisuje klamavou reklamu jako něco, co je odlišné od skutečnosti a zároveň ovlivňuje nákupní chování spotřebitele. Na základě této definice
se nám nabízí rozdělení klamavé reklamy (z hlediska spotřebitele) na tři kategorie:
nepřiměřená lež, rozpor mezi tvrzením a skutečností a rozpor mezi tvrzením a vírou. Nepřiměřená lež je nejsrozumitelnější kategorií – patří sem tvrzení, která jsou
jednoznačně nepravdivá, a tak klamou v jakémkoliv kontextu. Rozporem mezi tvrzením a skutečností se myslí případ, kdy v reklamě chybí nějaká závažná informace
a reklama je schválně příliš obecná, aby mohla být vyložena špatným způsobem. Do
poslední kategorie spadají relativně pravdivé reklamy, které ale zanechávají mylný
dojem, a tak spotřebitel na základě reklamy očekává něco, co v ní nebylo vyloženě
sděleno, nýbrž pouze nepatrně naznačeno. Všechny tyto kategorie nejsou striktně
oddělené, a tak se můžou překrývat a vyskytovat se v reklamách najednou.14
Abychom se vyhnuli nejasnostem ohledně formulace klamavé reklamy, jak ji
známe dnes, podíváme se, jak je tento pojem definován ze zákona. Klamavá reklama
spadá pod nekalou soutěž, takže její definici najdeme v Obchodním zákoníku, a to
v paragrafu 45. Tento paragraf se věnuje nejen klamavé reklamě, ale i klamavému
označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti
podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací
reklamě, porušování obchodního tajemství a ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. Klamavá reklama je zde popsána jako „šíření údajů o vlastním nebo
12
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cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch
na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů“15 . Šířením údajů se přitom myslí „sdělení
mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí
či jiným sdělovacím prostředkem“16 . V neposlední řadě se Obchodní zákoník zmiňuje také o tom, že „klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem
k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl“17 .
Když si shrneme klíčové informace týkající se klamavé reklamy, tak dojdeme
k úsudku, že se jedná buď o takovou reklamu, která uvádí nesprávné informace,
anebo takovou, která může uvést průměrného spotřebitele v omyl, nehledě na to,
že uvedené informace jsou pravdivé.18 Kdo je ale považován za průměrného spotřebitele? Mohlo by Vás napadnout, že průměrní spotřebitelé jsou ti, koho každý den
potkáváte na ulici, ale co Vy? Považujete sami sebe za průměrného spotřebitele?
Je to trochu zavádějící otázka, protože málokdo by o sobě řekl, že je průměrný,
a tak i tento (na první pohled očividný) pojem musí být jasně vymezen. „Průměrný
spotřebitel, podle výkladu Evropského soudního dvora, je „přiměřeně dobře informován a je v rozumné míře pozorný a opatrný“, s ohledem na sociální, kulturní
a jazykové faktory.“19 Za průměrného spotřebitele se tedy považuje průměrný člen
cílové skupiny, na kterou je reklama zaměřena. Klamavá reklama se pak vyznačuje
tím, že jejím důsledkem je rozhodnutí takového spotřebitele o obchodní transakci,
které by jinak neučinil. Za zmínku určitě stojí i to, že pro potvrzení skutečnosti,
že se jedná o klamavou reklamu, není třeba prokazovat, že spotřebitel byl opravdu
oklamán nebo utrpěl finanční ztrátu, stačí pouhá možnost, že taková situace mohla
nastat. 20

1.2.2. Složky klamu
Armstrong, Kendall a Russ (1975) definovali tři hlavní složky klamu, a to
přesvědčení, faleš a relevanci. Znamená to, že klamavá reklama musí nutně obsahovat
všechny tři prvky, aby se dala objektivně považovat za klamavou. Podívejme se, co
by se stalo, kdyby reklama zahrnovala pouze některé dva prvky. Pokud vynecháme
relevanci, tak nastane situace, kdy reklama nebude úplně pravdivá a spotřebitel jí
bude věřit. Protože ale víme, že klam není relevantní, tak se vlastně nic nestane.
Například u reklamního sloganu, který tvrdí, že koláče jsou pečeny s láskou, nezáleží
15

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 45
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 45
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Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 45
18
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19
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na tom, jestli se jedná o pravdu, či nikoliv. Sice „s láskou“ zní lépe, ale na chuti
výrobku to stejně nic nezmění. V případě, že vynecháme faleš a všechno s ní spojené
(zatajování informací, uvádění v omyl, atd.), tak je situace zcela jasná, protože právě
tyto prvky zprostředkovávají klamání, takže pokud nejsou přítomné, není ani klam.
A poslední kombinací je faleš a relevance. Reklama zahrnující pouze tyto dva prvky
je sice nepravdivá, ale jelikož zde chybí složka přesvědčení, tak to znamená, že jí
stejně nikdo nevěří, a tím pádem ani nikoho neklame.

1.2.3. Závažnost klamavé reklamy
Klamavá reklama je závažným problémem pro všechny ekonomické aktéry
na trhu, protože poškozuje nejen spotřebitele, ale i soutěžitele. Případ, kdy je poškozen spotřebitel je vcelku jasný – nastane, pokud člověk bude mít na základě reklamy
jiná (lepší) očekávání než ta, kterých je možné dosáhnout ve skutečnosti. Na druhou
stranu může nastat situace, kdy člověk ovlivněný reklamou bude preferovat jistou
značku A před značkou B a zároveň dosáhne stejného užitku, jako kdyby si pořídil
výrobek značky B. Působí to, jako kdyby se vlk nažral a koza zůstala celá, ale v uvedeném případě byli dva „vlci“ a nažral se pouze jeden, a to jen díky tomu, že přelstil
toho druhého. Znamená to, že spotřebitel sice nebyl poškozen, ale jedna z firem ano.
Konkrétním příkladem ze života je reklama na minerální vodu, která byla prezentována slovy „více hořčíku, více zdraví“.21 Taková reklama může působit dojmem,
že tato minerálka má lepší vliv na zdraví než ostatní. Ale realitou je, že i kdyby
opravdu obsahovala více hořčíku než ostatní vody, tak to rozhodně neznamená, že
konzumace této minerálky je přínosnější pro zdraví než konzumace ostatních vod.
Takže nakonec přínos pro spotřebitele zůstane stejný, ale jeden z výrobců bude poškozen.
Pro ještě lepší ukázku závažnosti klamavé reklamy si můžeme uvést jeden
extrém. Představte si situaci, kdy určitá společnost využije tento typ reklamy pro
přilákání všech zákazníků na svoji stranu. V momentě, kdy si lidé uvědomí, že byli
oklamáni, už bude pozdě, jelikož veškerá konkurence bude zničena a nepoctivá firma
ovládne trh v roli monopolu. Samozřejmě se jedná o krajnost, ale ani takový stav
nesmíme vyloučit, a to je jeden z důvodů, proč bychom se měli věnovat této problematice.
Dalším neopomenutelným bodem je cena reklamy. Cena produktu se totiž
přímo úměrně odvíjí od nákladů na produkt, do kterých je zahrnuta i reklama. To
znamená, že každý člověk při svém nákupu automaticky zaplatí i za reklamu propagující zakoupené zboží nebo služby. Tento postup je naprosto logický a nedá se
21
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Obrázek 1.2.: Podíly na reklamě v jednotlivých sektorech (Dupont, 2009, s. 25)
mu téměř nic vytknout, ale v případě, kdy se jedná o klamavou reklamu, je třeba
zpozornět. Klamavá reklama způsobí nejen to, že očekávání spotřebitele nebudou naplněna, ale také to, že spotřebitel zbytečně vynaloží náklady na falešné informace,
které nijak nezvýší jeho původní užitek. Pro představu, o jak velkých částkách zde
mluvíme, se můžeme podívat na doporučení, kolik by výrobce měl vydat za reklamu.
Dupont (2009) uvádí, že inzerenti by měli utratit přibližně 4,3 % ze svých výnosů,
nevylučuje ale ani možnost, kdy firma utratí více než polovinu svých výnosů (například v kosmetickém sektoru). Pro lepší přehled můžeme využít obrázek 1.2, na
kterém jsou znázorněny výdaje na reklamu v jednotlivých sektorech.

Kapitola 2
Regulace reklamy
2.1. Vývoj regulace
To, že reklama v sobě může nést nekalé prvky a poškodit tím tržní rovnováhu, si uvědomovali lidé už na konci 19. století. V roce 1895 byl proto přijat zákon
o regulaci výprodejů a o rok později následoval další zákon, který se týkal obchodu
s potravinami a některými užitnými předměty. Bylo dokonce stanoveno potrestání
vězením pro všechny, kteří se budou snažit prodávat potraviny prostřednictvím oklamání falešným označením.1
V roce 1927 se obchodní podmínky zpřísnily ještě více, protože byl přijat
zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži, ve kterém již byl použit pojem
nekalá reklama. Zajímavé je, že v první polovině 20. století existoval také zákon
zakazující jakékoliv přídavky při prodeji zboží a služeb, a tak slogany, které slibovaly více výrobku za cenu jednoho, byly vysloveně zakázány. Za totalitního režimu
nastalo období, kdy se regulací reklamy ani nebylo potřeba zabývat, a to kvůli absenci soutěže konkurentů – reklama tehdy prostě neexistovala.2 V dnešní době je ale
situace úplně jiná, a tak se nyní zkusíme podívat na to, kdo nebo co dohlíží nad
reklamou.

2.2. Současná regulace
2.2.1. Zákony a směrnice regulující klamavou reklamu
V současnosti se reklama reguluje jak veřejným, tak soukromým právem
a také prostřednictvím samoregulace. Tyto tři složky jsou základními pilíři pro regulaci reklamy a také pro definování toho, co všechno je v ní přípustné. Součástí
1
2

Kobiela, 2009, s. 55
Kobiela, 2009, s. 56-57

Regulace reklamy

12

soukromého práva je hlavně Obchodní zákoník, který se ve svém druhém díle věnuje klamavé reklamě a dalším nekalým obchodním praktikám, jenž jsou v rozporu
s dobrými mravy hospodářské soutěže. Do práva veřejného řadíme například Zákon
o provozování rozhlasového a televizního vysílání (zákon č. 468/1991 Sb.), Zákon
o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) a Zákon o regulaci reklamy (zákon
č. 40/1995 Sb. včetně novelizace č. 25/2006 Sb.). Zákon o regulaci reklamy dokonce
určuje orgány, které mají na starosti dohled nad dodržováním tohoto zákona. Těmito
orgány dozoru jsou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), Ministerstvo
zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv a krajské živnostenské úřady. RRTV
je tedy „ústředním orgánem státní správy, který vykonává státní správu v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání, dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti vysílání a převzatého vysílání a dbá na obsahovou nezávislost vysílání a převzatého vysílání“.3 Na základě Zákona o regulaci
reklamy RRTV disponuje jednou velkou výhodou – má právo ukládat sankce za
každou klamavou reklamu, která se objeví v televizním či rozhlasovém vysílání.4
Pro země Evropské unie jsou ale důležité i různé směrnice, které mají za cíl
sladit právní normy jednotlivých států s normami Evropských společenství. Jednou
z hlavních směrnic je Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování
právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy ve znění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se
původní směrnice o klamavé reklamě mění tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu.
Významná je také Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11.
května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu
a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006
o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění). Dne 12. února 2008 dokonce
došlo k vylepšení a zavedení zákona č. 36/2008 Sb., který měnil Zákon o ochraně
spotřebitele. Tento pozměňující zákon byl přijat s cílem implementovat do národní
úpravy směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům
na vnitřním trhu, jejímž účelem bylo harmonizovat spotřebitelské legislativy ve státech Evropské unie a také vymezit některé významné právní pojmy, jako je zrovna
klamavá reklama.5
Klamavou reklamou se zabývá také Evropská komise, která v roce 2005
vydala „Deset základních pravidel“ ochrany spotřebitele v Evropské unii. Jedná
se spíše o informativní publikaci, ve které se snaží seznámit spotřebitele s jejich
právy, zdůrazňuje zde, že spotřebitelé nemají dostávat zavádějící informace a že
3

http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/poslani-rady/index.htm
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, § 7-8
5
https://www.euroskop.cz/8830/sekce/klamava-reklama/
4
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zákony EU zakazují lživou reklamu nebo reklamu, která může uvést v omyl.6 V roce
2006 Evropská komise navíc vydala Strategii spotřebitelské politiky EU na roky
2007–2013, což následně pomohlo k tomu, aby v prosinci 2007 byla v rámci EU
zakázána řada nekalých obchodních postupů (např. klamavá reklama a agresivní
obchodní praktiky, jako obtěžování, donucování a nepatřičné ovlivňování).7

2.2.2. Samoregulace reklamy – (nejen) Rada pro reklamu
Jak už jsme si řekli, reklamu reguluje nejen právní legislativa, ale i samoregulační orgány. Samoregulací se myslí, že ani samotný stát, ani státní orgány
nezasahují do regulace reklamy, a tak reklamní průmysl reguluje sám sebe. Je to
z toho důvodu, že pouhé zákony a směrnice nejsou schopny poskytnout dostatečnou
kontrolu pro tuto rozsáhlou oblast. Právě proto v roce 1994 byla založena Rada pro
reklamu, která se zabývá samoregulací reklamy. Vzorem pro vznik tohoto občanského sdružení byla instituce z Velké Británie, která se jmenovala The Advertising
Standards Authority.8 Pouhý rok po založení Rada upevnila svoji pozici tím, že se
stala členem Evropské aliance pro samoregulaci reklamy (EASA), která nyní „sdružuje národní samoregulační instituce ze 23 států Evropy, koordinuje jejich spolupráci
a spolupracuje při řešení stížností přes hranice jednotlivých států“.9
Cílem Rady pro reklamu je, aby veškerá reklama v České republice byla
čestná, legální, decentní a pravdivá.10 Vytváří také určitá etická pravidla, která
nejsou obsažena v právní regulaci a díky tomu, že se jedná o samoregulační orgán,
se vždy velice snadno přizpůsobuje vývoji trhu. Zároveň se Rada pro reklamu podílí
i na tvorbě legislativy týkající se reklamy a marketingové komunikace a spolupracuje
s různými orgány, institucemi, sdruženími a soudy v České republice i v zahraničí.
Jelikož se jedná o státní a zároveň neziskovou organizaci, nemůže Rada pro reklamu
(nebo přesněji Arbitrážní komise Rady pro reklamu) udělovat sankce, nýbrž pouze
vydávat doporučení, na základě kterých krajské živnostenské úřady již jsou schopny
kárat firmy sankcemi. Rada pro reklamu posuzuje stížnosti, které můžou podat jak
fyzické, tak i právnické osoby, nebo dokonce i státní orgány, je ale také oprávněna zahájit rozhodovací proces i z vlastního podnětu. Podnětem stížnosti může být reklama
v tisku, na plakátovacích plochách, v audiovizuální produkci, v kinech, v rozhlasovém
a televizním vysílání, na internetu nebo jako další zvláštní bod je uvedena reklama
zásilkových služeb. Naopak neexistuje možnost podat stížnost na volební či politickou reklamu nebo na reklamu, kde právní výhrady převažují nad etickými. Rada pro
6

http://ec.europa.eu/consumers/cons_info/10principles/cz.pdf
https://www.euroskop.cz/8969/sekce/ochrana-spotrebitele/
8
http://www.aka.cz/samoregulace-o_samoregulaci.php
9
http://www.aka.cz/samoregulace-o_samoregulaci.php
10
http://www.rpr.cz/cz/profil.php
7
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reklamu může také posuzovat reklamy na základě žádosti kteréhokoliv orgánu dozorujícího nad dodržováním zákona (například Ministerstvo zdravotnictví ČR, krajský
živnostenský úřad atd.) a následně vydávat odborná stanoviska o souladu reklam se
Zákonem o regulaci reklamy.
2.2.2.1. Kodex reklamy
Hlavním dokumentem Rady pro reklamu je Kodex reklamy, který Rada vydává a také ho pravidelně aktualizuje. Podstatné je, že každá členská organizace
Rady pro reklamu se musí tomuto Kodexu podřídit a zároveň by měla usilovat o to,
aby cíle daného Kodexu byly respektovány i ostatními subjekty na reklamním trhu.
Kodex reklamy slouží k tomu, aby v reklamním průmyslu byla dodržována nejen
pravidla ustanovená zákonem, ale také etické zásady a zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou. 11 Mezinárodní kodex reklamní praxe
Mezinárodní obchodní komory klade důraz na dodržování etických pravidel a společenské odpovědnosti s rozdílným přístupem k médiím, korektní podnikání a také
na poctivost reklamy.12 Žádný člen Rady pro reklamu nesmí vyrobit ani přijmout
reklamu, která by byla v rozporu s Kodexem – tímto požadavkem by se mělo docílit ochrany spotřebitele a vytlačení klamavé a nečestné reklamy. Zajímavé je, že
spotřebitelem se v tomto případě rozumí „jakýkoliv subjekt, který může být reklamou ovlivněn, ať již jde o konečného spotřebitele, distributora, či o jiného uživatele
produktů v oblasti výrobní spotřeby“.13 Kodex reklamy se snaží vytvořit taková pravidla, která by vedla k čestnému soutěžení konkurentů, připomínala by, že subjekty
reklamního působení jsou zodpovědné vůči spotřebiteli a zároveň by udržovala dobré
jméno reklamy jako takové. Hlavními body Kodexu, které se vztahují ke klamavé
reklamě, jsou čestnost reklamy a pravdivost reklamy. Pravdivost reklamy zakazuje
šíření klamavých údajů a čestnost reklamy zdůrazňuje to, že by neměla být zneužívána důvěra či nedostatek zkušeností spotřebitele. Další položky jako slušnost
reklamy a společenská odpovědnost reklamy už nejsou přímo spojeny s klamavou
reklamou, ale určitě stojí za zmínku, protože porušením těchto bodů může také dojít
k uvedení v omyl.
Druhá část Kodexu reklamy je rozdělena do několika kapitol, kde každá
z nich se věnuje určitému „citlivému odvětví“ reklamy. Upravuje zde pravidla pro
reklamu alkoholu, potravin a nealkoholických nápojů, tabákových výrobků, léků,
reklamu, která je zaměřena na děti a mládež nebo reklamu, kde se tyto subjekty
vyskytují, reklamu v tisku vytvořenou ve stylu redakčního materiálu, reklamu na
11

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/eticky-kodex-reklamy/
http://www.m-journal.cz/cs/praxe/legislativa/mezinarodni-kodex-reklamni-praxemezinarodni-obchodni-komory__s353x526.html
13
http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/eticky-kodex-reklamy/
12
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zásilkový prodej, reklamu zasílanou na mobilní telefony a reklamu na loterie a jiné
podobné hry.
2.2.2.2. AKA
Kodexem reklamy se musí řídit i členové Asociace komunikačních agentur
(neboli AKA). „AKA je výběrovou organizací sdružující přední komunikační agentury na českém trhu, v současnosti ji tvoří 78 členských agentur zařazených podle
jejich zaměření do pěti specializovaných sekcí, které pokrývají hlavní oblasti komerční komunikace. Hlavním posláním AKA je podporovat svobodné a efektivní
šíření komerční komunikace, její vysokou profesionální úroveň a uznání přínosu komerční komunikace pro tržní ekonomiku.“ Tato Asociace je významná hlavně tím,
že stála u vzniku Rady pro reklamu a dokonce iniciovala samotné přijetí Kodexu.14
2.2.2.3. AČRA MK
Členem Rady pro reklamu je i AČRA MK, neboli Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. AČRA MK funguje už od roku 1992
(tehdy ale jako AČRA AVP) a jedná se o nejstarší profesní sdružení v oblasti reklamy
a marketingových komunikací v České republice.15 Už v roce 2000 měla AČRA MK
31 členů s kumulovaným ročním obratem cca 1,1 mld. Kč a tato čísla každý rok pořád rostou.16 O Asociaci se říká, že „usiluje o zvyšování profesionální úrovně české
reklamy a ostatních činností v rámci marketingové komunikace a celkovou kultivaci
reklamního trhu.“17

2.2.3. Poradenství v oblasti klamavé reklamy
V České republice existuje několik organizací, které jsou schopny pomoci
nebo poradit lidem, kteří se stali obětmi klamavé reklamy. Klíčovým orgánem pro
podání stížnosti na klamavou reklamu je již zmíněná Rada pro reklamu, která si
vezme na starost prozkoumání případu a následně může požadovat zastavení této
reklamy. Existuje také možnost podat podnět pro šíření klamavé reklamy Radě pro
rozhlasové a televizní vysílání (vzor podnětu je k dispozici na internetových stránkách Občanského sdružení spotřebitelů TEST, ke stažení je ale pouze pro registrované uživatele). Pokud se setkáte s klamavou reklamou v oblasti léčivých přípravků
a zdravotnických prostředků a zároveň nepůjde o televizní ani rozhlasovou reklamu,
14

http://www.aka.cz/uvod.php
http://www.acra-mk.cz/
16
http://www.acra-mk.cz/acra-mk-v-datech/
17
http://www.acra-mk.cz/proc-se-stat-clenem-acra-mk/
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pak se můžete obrátit na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ve většině ostatních případů
se můžete obrátit na krajské živnostenské úřady podle sídla nebo místa podnikání
zadavatele reklamy.18
Kromě vyjmenovaných možností můžete využít služeb i některých jiných
organizací jako je například:
• Česká obchodní inspekce
Můžete se na ní obrátit, pokud máte nějaké pochybnosti o správném uvedení
ceny nebo v případě, že narazíte na jakékoliv další nekalé praktiky, ať už by se
jednalo o nepravdivé údaje, zamlčení údajů nebo zakoupení padělku. Pomocí
elektronické podatelny můžete zdarma podat stížnost, dotaz, podnět i návrh.
• Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Toto občanské sdružení je neziskovou organizací, která pomáhá spotřebitelům
již od roku 1992. Její hlavní přínos spočívá v testování pestré škály výrobků
a následné publikaci výsledků testů ve svém časopise dTest. Svoji činnost vysvětluje snahou o „reklamní vzdělání“ spotřebitelů, to znamená o to, aby se
nenechali oklamat, aby věděli o svých právech a zároveň, aby měli přehled
o povinnostech výrobců a prodávajících. Za více než 20 let své existence TEST
zkoumal přes deset tisíc výrobků a v mnoha případech se ukázalo, že reklama
těchto výrobků byla opravdu klamavá. Na rozdíl od některých komerčních
testů, které jsou ve skutečnosti pouze skrytou reklamou, toto sdružení usiluje
o reálnou pomoc konzumentům.19
• Sdružení českých spotřebitelů
Pod tímto názvem se skrývá občanské sdružení, které bylo založeno již v roce
1990 a je tak nejdéle působícím sdružením v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů
u nás.20 Má podobné cíle jako předchozí sdružení – snaží se zvýšit informovanost spotřebitele, usiluje o přiblížení spotřebiteli jeho práv a v neposlední řadě
zdůrazňuje společenskou odpovědnost firem na trhu. Webová stránka Sdružení
českých spotřebitelů nabízí spoustu rad týkajících se spotřebitelských sporů
a stížností v různých sférách včetně ochrany spotřebitele před klamavou reklamou. Vyplněním jednoduchého formuláře zde lze rovněž podat stížnost nebo
požádat o radu. Internetové stránky nabízí také archiv, ve kterém si můžete
zkusit vyhledat starší, již vyřešené kauzy.
• Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace (zkr. SOS – Asociace)
18

http://www.dtest.cz/clanek-771/podnet-rade-pro-rozhlasove-a-televizni-vysilani-pro-sireniklamave-reklamy#download
19
http://www.dtest.cz/clanek-2/o-dtestu
20
http://www.konzument.cz/users/files/o-scs/VyrocZprava2012_SCS.pdf
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Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, jenž poskytuje právní poradenství
spotřebitelům (zahrnuje v sobě telefonickou, osobní i elektronickou poradnu),
a tím se jim snaží pomoct v uplatňování svých práv. Tato Asociace je navíc
tvůrcem programu Garance ochrany spotřebitele (GOS), který by měl sloužit
k ochraně spotřebitelů i podnikatelů před nekalými praktikami vyskytujícími
se na trhu.21 Každý, kdo se stane držitelem značky GOS, musí dodržovat práva
spotřebitele určená zákonem a také Kodex garance ochrany spotřebitele, čímž
dokazuje svoje dobré úmysly v podnikání.
V minulosti existovala také možnost Alternativního (mimosoudního) urovnání sporů
(ADR), kde se spory daly řešit mimosoudní cestou za podmínky, že účast obou stran
je dobrovolná a řízení je objektivní a nestranné. Tento projekt mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů byl v dubnu 2012 pozastaven, takže momentálně takové řešení
sporů není proveditelné.

21

http://www.asociace-sos.cz/gos/

Kapitola 3
Analýza klamavé reklamy
Při posuzování, zda je reklama klamavá, či nikoliv, se samozřejmě musí brát
v potaz všechny okolnosti, za kterých se reklama vyskytuje. Je to docela citlivé téma,
protože stejná reklama může být za různých podmínek klamavá i pravdivá. Například reklama, která nemusí být pochopena dětmi, se nehodí do hlavního vysílacího
času, ale pokud bude vysílána pouze po 22. hodině, tak už nebude považována za
klamavou. Nebo například některé typy reklam se nehodí do okolí škol, pokud ale
budou umístěné jinde, tak je to zase v pořádku. Vidíme tedy, že i nepatrné maličkosti
můžou změnit pohled na pravdivost reklamy. My se ale nebudeme zabývat těmito
specifickými případy a podíváme se na primární rozdělení a nejčastější případy klamavých reklam, na to, čím se vyznačují, jak je jednoduše poznat a jak nenaletět na
různé klamavé reklamní triky.

3.1. Typy klamavé reklamy
Začneme základním rozdělením klamavé reklamy na tezovité a netezovité,
které vytvořil Bolinger (1980). Přišel s nápadem, že spotřebitel může být oklamán
doslovným výkladem reklamy (tezovité oklamání ), kdy slovo použité v reklamě má
více významů, a tak reklamní sdělení může být interpretováno vícero různými způsoby, anebo může být oklamán asociací, kterou v něm reklama vyvolává (netezovité
oklamání ).
Toto rozdělení je dobré, ale je příliš obecné, a proto se raději podíváme i na
několik konkrétnějších druhů zavádějících tvrzení, které definoval Tellis1 :
1. Neúplná statistika – v reklamě se často uvádí informace ohledně maximálně
možné účinnosti výrobku (většinou za použití slova „až“ – vystačí až na 30 použití, vyčistí až 70 %, atd.) a utajují se průměrné údaje, které jsou mnohdy
daleko méně působivé.
1
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2. Nejasné srovnávání – výrobci rádi používají výrazy jako „více“ a „lepší“, aniž
by vysvětlili, s čím svůj výrobek srovnávají (například tvrzení „tyto jogurty
mají více ovoce a jsou chutnější“ nám v podstatě neudává žádné relevantní
informace, protože nevíme ani „více než co“ ani „chutnější než co“).
3. Vyzdvihování samozřejmého nebo nepodstatného účinku – reklama se může
snažit nalákat spotřebitele na nezávažné vlastnosti produktu, které jsou popsány takovým způsobem, že spotřebitel nabude dojmu, že díky těmto vlastnostem se zvětší jeho personální užitek.
4. Zajišťování se – daný typ klamu je velice těžko napadnutelný z hlediska obvinění v nepravdivosti, protože samotné tvrzení je obvykle pravdivé, chybné
jsou až úsudky, které v ledech vyvolává (například reklama, ve které se tvrdí,
že zubní pasta bojuje s kazem, nemusí mít na mysli, že použití dané pasty
pomůže předejít zubnímu kazu, nebo že ho odstraní, i když pocit z reklamy je
právě takový).

3.2. Identifikace klamavé reklamy – vědecké hledisko
3.2.1. Spotřebitelský přístup
Už od minulého století známe dva hlavní přístupy, pomocí kterých je možné
identifikovat klamavou reklamu. Prvním přístupem se v sedmdesátých letech zabývali například Ford, Kuehl a Reksten nebo Haefner. Tento přístup byl zaměřen na
posuzování klamavosti reklamy samotným spotřebitelem, ale často byl značně kritizován pro jeho mizivou vypovídací hodnotu. Armstrong a Russ tvrdili, že pokud
spotřebitel označí reklamu jako klamavou, tak to bude znamenat, že ho daná reklama již nemůže uvést v omyl (protože jasně vidí, v čem spočívá nebezpečí), a tak
taková reklama už není klamavou.2

3.2.2. Normativní a charakteristický přístup
Druhý přístup, kterému se věnovali nejen Armstrong, Kendall a Russ (1975),
ale po nich i Kuehl a Dyer, spočíval v měření míry klamavosti reklamy na základě
společenských postojů ke značce. Tento typ měření je možné provádět technikou normativního postoje (normative beliefe technique) nebo technikou charakteristického
postoje (salient belief technique). Normativní technika byla zavedena v roce 1975
Gardnerem a poukazovala na to, že pro každou skupinu produktů (ať už to jsou
2
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šampóny, či sportovní auta) existují jisté typické názory neboli normy. Pokud by se
tedy ukázalo, že názory velké části respondentů shlédnuvších potenciálně klamavou
reklamu jsou výrazně lepší oproti „normě“, tak by to znamenalo, že je zde velká pravděpodobnost výskytu klamavé reklamy. Jedno z nejznámějších použití této techniky
najdeme ve výzkumu reklamy ústní vody Listerine, který provedli Dyer a Kuehl
v roce 1978. Pomocí normativní techniky ukázali, že lidé věří, že Listerine disponuje výrazně lepšími klíčovými vlastnostmi ústní vody než je tomu u ústních vod
jiných značek. Účastníci výzkumu byli přesvědčeni, že Listerine je značně účinnější
v ochraně proti nachlazení a také v ničení bakterií (právě tyto prvky se totiž zdůrazňovaly v reklamě). Na základě tohoto výzkumu se vzápětí potvrdilo, že reklama
na Listerine byla skutečně klamavá.3
Charakteristická technika již nevyužívá „normy“, ale zkoumá postoje vytvořené na základě reklamních tvrzení. Říká, že klam v reklamě je přítomen v případě, že
mylné názory spotřebitele jsou způsobeny nebo ovlivněny touto reklamou. Výhodou
charakteristické techniky je to, že pro výzkum není potřeba znát názory spotřebitelů
na danou kategorii produktu (vyplatí se to hlavně v případě, kdy na trhu existuje
pouze jedna firma vyrábějící produkt, což znamená, že celou „kategorii“ tvoří pouze
jediná značka). Na rozdíl od normativní techniky zde lze navíc používat váhy pro
rozlišení relevance jednotlivých názorů respondentů, což by se dalo považovat za
další menší výhodu.4
Na základě charakteristické techniky je také možné vypočítat stupeň klamavosti reklamy (salient deception score). Dostaneme ho vynásobením míry důvěry
v reklamní tvrzení a hodnoty, která ukazuje, jaký postoj má spotřebitel vzhledem
k tomuto typu produktu obecně (salience score). Konečný výsledek může nabývat
hodnot od 1 do 16 a čím větší číslo dostaneme, tím „klamavější“ je zkoumaná reklama.

3.2.3. Podstata klamu
Jacoby a Small (1975) místo různých technik zdůrazňují jednu zásadní věc
pro prohlášení reklamy za klamavou. Tvrdí, že se musí dokázat, že mylný úsudek
spotřebitele vznikl výhradně na základě zkoumané reklamy a že žádné jiné faktory
(jako například články v novinách nebo zkušenosti známých) neměly vliv na jeho
konečný názor. Ověření tohoto předpokladu může být dost komplikované, nicméně
je proveditelné. Nejčastější metodou je porovnání představ dvou odlišných skupin
respondentů. První skupina by měla symbolizovat „absolutní pravdu“, jelikož nebyla ve styku s potenciální klamavou reklamou, a druhá je naopak touto reklamou
3
4
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ovlivněna. Signifikantní rozdíly mezi postoji obou skupin jsou pak považovány za
chybné závěry způsobené (pouze) klamavou reklamou.

3.2.4. Metoda klamavých složek
Grunert a Dedler (1985) přišli s nápadem na ještě jednu metodu, pomocí
které je možné zkoumat, jestli je reklama klamavá. Jedná se o „metodu klamavých
složek“, která by měla být velice účinná díky své objektivnosti. Tuto metodu ale
můžeme využít, pouze pokud tušíme, který prvek v reklamě je klamavý. Hlavním
principem je totiž vytvoření dvou reklam, kde jedna z nich bude obsahovat „klamavou složku“ a druhá ne. Výhodou této metody je především to, že díky ní se
můžeme vyvarovat předčasnému ovlivnění respondenta, protože vytvořené reklamy
neobsahují běžně dostupné značky, a tak respondent nemůže mít žádné předsudky
vůči výrobkům ve zkoumané reklamě. V konečné fázi této techniky jedna skupina
respondentů dostane stoprocentně pravdivou reklamu a druhá skupina dostane původní reklamu, u níž zjišťujeme, jestli je klamavá. Názory skupin se opět porovnají,
a tím se odhalí, či naopak vyvrátí přítomnost klamu v reklamě.

3.3. Jak poznat klamavou reklamu v běžném životě
3.3.1. Černá listina
Je přirozené, že běžnému spotřebiteli může dělat problém poznat klamavou reklamu. Je to způsobeno tím, že i zkušení profesionálové často nejsou schopní
jednoznačně odpovědět, zda je konkrétní reklama klamavá. Pro tyto účely ale můžeme zkusit využít Černou listinu, která je součástí Směrnice o nekalých obchodních
praktikách z roku 2006. Jedná se o listinu 31 nekalých praktik, které jsou zakázány
vždy, za všech okolností a ve všech zemích EU.5 Sice se v této listině mluví obecně
o nekalých obchodních praktikách, ale téměř všech 31 bodů je možné aplikovat i na
klamavou reklamu. Díky této „transformaci“ dostaneme soupis případů, které reprezentují určité typy klamavé reklamy. Klamavou reklamou tak je:
• Využití značek důvěry a kodexů – v případě, že výrobce prezentuje svoje produkty jako oceněné, ale přitom se jedná o pouhý výmysl a produkt žádnou
značku důvěry nezískal, popř. může nastat situace, kdy zmíněné ocenění ani
neexistuje.

5
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• Vábivá reklama neboli „bait-and-switch“ – jedná se o reklamu, která využívá
metody „navnadit a změnit“, kdy obchodník uvádí speciální nabídku, ale není
schopen dodat dostatečné množství zboží vzhledem k povaze produktu, rozsahu reklamy a nabízené ceně – obchodníci se takovou reklamou často snaží
přilákat spotřebitele a následně jim prodat jiný produkt, než byl propagovaný
v reklamě (většinou se jedná buď o dražší nebo méně kvalitní zboží).
• Omezená nabídka – tento bod je na první pohled podobný předchozímu, ale
v tomto případě obchodník má dostatečné množství zboží a snaží se zmanipulovat spotřebitele pomocí donucení k okamžitému rozhodnutí – může například
tvrdit, že nabídka platí pouze dnes, nebo že je pouze pro prvních padesát zákazníků, přestože nabídka platí déle (nebo není vůbec časově omezená) a je
úplně pro všechny zákazníky.
• Zavádějící představa o právech spotřebitele – tato skutečnost nastává pokaždé,
když výrobce prezentuje přirozená práva spotřebitele vyplývající ze zákona
jako svojí jedinečnou nabídku – snaží se tím odlišit od konkurence, nehledě
na to, že i ostatní firmy nabízí stejné možnosti, a tak „jedinečná nabídka“ je
doopravdy pouze běžnou záležitostí, kterou jiné společnosti nemají zapotřebí
avizovat.
• Zneužívání motivu strachu – tato praktika je nekalou, a to i v případě, kdy se
jedná o pravdivé tvrzení, zároveň ale může být klamavou, pokud míra rizika
uvedená v reklamě bude přehnaná (příkladem je tvrzení, že pokud si nepořídíte
pojištění nebo nezakoupíte určitý lék, tak zemřete).
• Parazitování na dobré pověsti renomované značky – znamená to vytvoření reklamy, která bude působit dojmem, že produkt je vyroben jinou značkou, než je
tomu ve skutečnosti (například reklama s velmi podobným sloganem/ilustrací
nebo se stejným výběrem barev pro reklamní sdělení jako u proslulé společnosti).
• Nesprávná tvrzení o přestěhování objektu nebo ukončení obchodování – pokud
obchodník tvrdí něco takového a přitom to není pravda, tak se pomocí reklamy
snaží vsugerovat spotřebiteli myšlenku, že se potřebuje co nejrychleji zbavit
všech svých výrobků, a tak je bude prodávat bez cenové přirážky (v tomto
typu reklamy nemusí být ani slovo o výprodeji, ale spotřebitel bude oprávněně
očekávat výrazné snížení cen).
• Nepravdivé tvrzení o léčivé schopnosti – tvrzení, které slibuje vyléčení, ale přitom pouze částečně zlepšuje stav člověka, je jednoznačným klamem (tento typ
reklamy se mnohdy vyskytuje také u tablet na hubnutí, které slibují okamžitou ztrátu váhy už po požití první pilulky, nebo u doplňků stravy, kterým jsou
přisuzovány léčivé schopnosti).
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• Falešná výhra v soutěži – jedná se o případ, kdy se v rámci propagace produktu
tvrdí, že probíhá soutěž, ale uvedené ceny ani jejich odpovídající náhrady neexistují (obdobou tohoto případu je také situace, kdy je spotřebiteli oznámeno,
že vyhrál v soutěži, ale následně se dozví, že pro obdržení výhry musí vynaložit
dodatečné náklady na zakoupení nějakého dalšího produktu).
• Vytváření dojmu speciálních nabídek – v tomto případě se jedná o snahu přesvědčit zákazníka, že může získat speciální nabídku nebo nabídku zdarma, ale
přitom tato „speciální“ nabídka je již zahrnuta v ceně (anebo dalším hodně
rozšířeným případem je situace, kdy zákazník musí splnit řadu (mnohokrát
těžko vyhledatelných) kroků, aby získal nabídku).
• Reklama společně s fakturou – pokud zákazník obdrží reklamu a s ní i doklady
nutné pro provedení platby, může nabýt dojmu, že si daný výrobek či službu
již objednal a nyní je povinen uhradit fakturu.

3.3.2. Další klamavé praktiky
Vyjmenované příklady se vyskytují velice často, jsou ale známy i jiné běžné
praktiky, které se snaží oklamat spotřebitele. Uveďme si alespoň pár takových praktik.
3.3.2.1. Testimonialy
Testimonialem je obvykle svědectví slavných lidí neboli doporučení od hvězd.
V podstatě na této metodě není nic špatného, ale pouze pokud jsou prohlášení pravdivá. Mnohdy se totiž stává, že celebrita propagující produkt s ním nemá naprosto
žádnou zkušenost, takže se jen naučí svoji „reklamní roli“ a řekne to, co jí nařídí
reklamní agentura. V lidech ale taková reklama zanechá pocit důvěry, řeknou si, že
když je produkt doporučen tak známou osobností, tak to musí být opravdu něco
výjimečného. Studie firmy Starch ukazují, že tato taktika opravdu funguje, protože
reklamy s celebritami jsou o 13 % úspěšnější než reklamy bez celebrit.6 Testimonialy
se ale můžou obejít i bez známých osobností – stačí, aby si obyčejný člověk na sebe
vzal slušný kostým a řekl pár relativně chytrých tvrzení a už to bude působit jako
odborné doporučení od zkušeného bankéře. Je to klam? Ano! Pokud se ale bude jednat o opravdového bankéře, který prezentuje výsledky poctivého a důvěryhodného
výzkumu, tak je všechno v pořádku.

6
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3.3.2.2. Tie-in
Klamavou reklamou může být i metoda tie-in, která by se dala přeložit jako
připojení nebo vázání (myšleno vázání koupě jednoho produktu na nějaký jiný).
Příkladem této metody je možnost zakoupení jednoho produktu za nižší cenu, ale
pouze v případě zakoupení dalšího produktu, který má určitý vztah k tomu prvnímu
(často se jedná o komplementy, ale není to nutnou podmínkou). Jeden produkt
tak podporuje prodej druhého a spotřebitel získává akční nabídku, díky čemuž mu
vzniká přidaná hodnota. Pokud je spotřebitel včas upozorněn na podmínky dosažení
výhodnějšího nákupu, tak je to opět v pořádku, pokud ale tyto podmínky nejsou
zveřejněny, nebo jsou nepřehledné, či napsané malým písmem, pak je spotřebitel
uveden v omyl, což znamená, že se jednalo o klamavou reklamu.
3.3.2.3. Předváděcí akce
Klamavými velmi často bývají i předváděcí akce, které by se daly považovat za specifický typ reklamy. Během nich se obvykle vyzdvihují běžné vlastnosti
produktu jako něco jedinečného a někdy se dokonce mluví o vlastnostech, kterými
produkt ani zdaleka nedisponuje. Předváděcí akce nejednou přechází do agresivního
nátlaku na spotřebitele, kdy prodejce většinou kombinuje hned několik klamavých
tvrzení najednou (například vytváří dojem speciální nabídky, tlačí na „oběť“ zdůrazňováním údajného časového omezení akce a zároveň používá motiv strachu). Klamání
na předváděcích akcích se většinou využívá vzhledem ke starší generaci, která má
větší tendenci věřit přesvědčivým manažerům. Jelikož škody (neboli zbytečné výdaje) způsobené těmito akcemi jsou v rámci tisícovek (a někdy i desetitisíců) korun,
můžeme tento typ klamání nazvat velice závažným. Občanské sdružení spotřebitelů
TEST se momentálně snaží změnit situaci k lepšímu, a proto sepsalo brožuru přímo
na dané téma (brožura je ke stažení zdarma na internetových stránkách TESTu).
Tato brožura s názvem „Jak nespadnout do pasti“ obsahuje rady a tipy, které by
měly pomoci vysvětlit, proč jsou takové akce pochybné, jak se nenechat ovlivnit
různými triky a také, jak postupovat v případě, že jste se akce již zúčastnili a nyní
řešíte problém spojený s touto akcí.

Kapitola 4
Jak a proč se vyvarovat klamavé
reklamě
4.1. Pokuty a sankce
Od prvního ledna 2010 vstoupil v účinnost zákon, na základě kterého za
obzvlášť závažnou klamavou reklamu hrozí až tři roky vězení. Zákoník zahrnuje
odnětí svobody i za trestný čin „pomluvy“ (který se také může vyskytovat v klamavé
reklamě), a to až na jeden rok.1 Toto jsou ale extrémní případy, většinou za klamavou
reklamu hrozí pokuta, která se pohybuje v rámci několika desítek tisíc až několika
set tisíc korun (nejsou ale vyloučené částky ani kolem několika milionů korun).
Vidíme tedy, že porušení reklamních pravidel nevede k ničemu dobrému.
Znamená to, že pokud firmě záleží na své dobré pověsti, tak si musí být vědoma
toho, že reklama tvoří podstatnou součást firemní image, a tak by měla být poctivá
a čestná. Může se ale stát, že i reklama, která bude mít pouze dobré úmysly, nebude
správně pochopena a bude se považovat za klamavou. Aby k takové situaci vůbec
nedošlo, je potřeba využít prevence.

4.2. Prevence
4.2.1. Copy Advice
Služba Copy Advice je považována za jeden z nejpodstatnějších prvků samoregulace reklamy. Je to zpoplatněné poradenství, které firmy můžou využít před
spuštěním své reklamní kampaně – pomáhá jim ověřit, jestli daná reklama není v rozporu s platným Kodexem reklamy. Jednoduše řečeno se jedná o jakéhosi nezávislého
1
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arbitra objektivně posuzujícího reklamy. Některé firmy by mohl odradit již zmíněný
fakt, že tato služba není zadarmo, na druhou stranu poplatek je v rámci několika
tisícovek korun, kdežto pokuty za klamavou reklamu můžou být daleko větší. Navíc
pokud je firma členem Rady pro reklamu, tak je pro ní tato služba výrazně levnější.
A pro jedince, kteří řeší menší jednoznačné problémy, je k dispozici také bezplatná
konzultace po telefonu.2
Za velký přínos služby Copy Advice se dá považovat i to, že je možné posuzovat nejen hotovou reklamu, ale třeba i pouhý návrh reklamy. Tento krok umožňuje
opravit všechny nedostatky reklamní kampaně hned na začátku, což zadavateli reklamy ušetří spoustu peněz v porovnání s tím, kdyby se o závadách reklamy dozvěděl
až ex post. Pokud se tedy stane, že reklama obsahuje neetické, klamavé nebo nějaké
další nevhodné prvky, Copy Advice vydá negativní stanovisko. Negativní stanovisko
ale neznamená, že reklamní kampaň nemůže být zveřejněna, jedná se pouze o doporučení pozměnit reklamu, odstranit z ní nevyhovující složky a předejít tak stížnostem
ze strany veřejnosti. V každém případě, ať už stanovisko Copy Advice bude negativní, nebo pozitivní, zodpovědný za reklamu bude jenom zadavatel reklamy, a tak
je pouze na něm, jestli přihlédne k vydanému stanovisku. Jelikož Copy Advice je
součástí samoregulace, je jasné, že neexistuje a ani nemůže existovat žádné nařízení,
které by by nutilo soutěžitele povinně využívat tuto službu. Hlavní podstatou je
zde princip dobrovolnosti, a tak v případě, že je firma přesvědčena o bezúhonnosti
své reklamy, může rovnou spustit propagaci. Musí si ale uvědomovat, že pro stoprocentní jistotu je vždy lepší investovat do prevence, a tím eliminovat riziko spojené
s falešnou či neetickou reklamou, která může společnosti značně uškodit.3

4.2.2. Pre-clearance
Některé země využívají také systém „pre-clearingu“, který je velice podobný
službě Copy Advice. Rozdíl spočívá v tom, že v daném případě kontrola reklamy před
jejím představením veřejnosti je povinnou záležitostí a navíc pre-clearance kontroluje
správnost reklamy nejen ze samoregulačního, ale i z právního hlediska. Zemí, jenž
využívají tento systém je výrazně méně než zemí využívajících Copy Advice – jedná
se pouze o Irsko, Itálii, Francii, Nizozemí, Velkou Británii, Kanadu a Nový Zéland.4
Nejspíš je to způsobeno tím, že jen málo zemí si myslí, že tak přísný dohled nad
reklamou je nutný pro správné fungování trhu. Přílišná kontrola reklam totiž může
naopak způsobit ztrátu přirozené ostražitosti spotřebitele, následkem čehož bude
přehnaně velká důvěra (nebo lépe řečeno neopatrnost) spotřebitele, kdy spotřebitel
2

Jirásek, 2004, s. 17
http://www.rpr.cz/cz/copy_advice.php
4
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uvěří úplně všemu.

4.3. Hodně muziky za málo peněz
Existuje názor, že dobrá reklama je vždycky drahá, což je z určitého úhlu
pohledu pravda, protože reklama, do které se investuje více, může působit důvěryhodněji. Jedná se o podvědomý pocit spotřebitele, že firma, která dokáže pořádně
investovat do reklamy, je schopna garantovat kvalitu a jakousi záruku spokojenosti
zákazníka. Lidé dochází k takovému závěru, protože si myslí, že pokud firma má dost
peněz na rozsáhlou propagaci svoji značky, tak to znamená, že bude mít dostatek
financí i na pořízení kvalitních zdrojů a také na výzkum a vývoj nových technologií
pro zdokonalení svých produktů.
Na druhou stranu ne každý podnikatel si může dovolit obrovskou reklamní
kampaň za několik miliónů, a tak záleží pouze na něm, jestli se rozhodne využít klamavou reklamu, pomocí které může (krátkodobě) zvýšit tržby, anebo se zaměří na
nějaký jiný typ reklamy. Problém klamavé reklamy je v tom, že v dlouhodobém měřítku se stejně nevyplatí, protože hned první zkušenost s produktem odhalí pravdu.
Obvyklým dopadem je pak to, že člověk se ponaučí a pro příště si zvolí jiný (spolehlivější) výrobek. Pokud se tak rozhodne každý spotřebitel (nebo alespoň jejich
převážná většina), pak se produkt na trhu neudrží, protože po něm nebude žádná
poptávka. Dalo by se tedy říci, že i v případě klamavé reklamy funguje „neviditelná
ruka trhu“. Jediný problém spočívá v tom, že její efekt není tak rychlý, jak bychom
potřebovali, protože spousta spotřebitelů bude poškozena ještě před tím, než daný
produkt přestane být nabízen.
Pokud se podíváme na všechny klady a zápory, dojdeme k názoru, že využití klamavé reklamy je nejen nezákonné, ale i neefektivní, a proto je lepší použít
nezávadnou reklamu, která neohrozí ani spotřebitele ani výrobce. Uveďme si tedy
několik tipů na vytvoření poctivé, laciné a zároveň velice působivé reklamy.

4.3.1. Word of Mouth Marketing
Jednou z možností, jak levně a účinně propagovat svůj výrobek je šířit reklamu méně formální cestou, než je zvykem. Za takovou reklamu je považována
především ústní reklama, které se říká Word of Mouth Marketing neboli WOMM
(někdy také pouze WOM). WOMM má několik podkategorií – jednou z nich je například „buzz marketing“, který spočívá ve vytvoření natolik zajímavého tématu, že
lidé o něm hovoří zcela dobrovolně, a tím šíří povědomí o značce. Stačí nabídnout
„něco chytrého, přitažlivého, neobvyklého, zábavného, chytlavého, pozoruhodného,
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o co by se mohli podělit s přáteli, aby je pobavili, vypadali chytře nebo zajímavě,
aby tím zapůsobili“.5 Do WOMM patří i momentálně velice populární virální marketing, jehož podstatou je vytvoření originálního komerčního sdělení, které si uživatelé
internetu mezi sebou (opět zcela dobrovolně) přeposílají.

4.3.2. Guerilla marketing
Ekonomicky úspornou a efektivní reklamou je také „guerilla marketing“.
Slovo guerilla znamená partyzánskou válku a stejně jako ve válce tato metoda spočívá ve velice dobře promyšlené strategii. Hlavními zásadami daného marketingu
jsou: neobvyklý a neočekávaný výběr prostoru, kde se uskuteční konkrétní kampaň,
zaměření se na jasně definované cíle, a jelikož jsou tyto akce pouze jednorázové, tak
nesmí chybět ani šikovné „stáhnutí zpět“.6

4.3.3. Účinnost reklam
Všechny výše uvedené druhy marketingu jsou jednoduchými a úspornými
způsoby, jak vytvořit silnou reklamu, která může výrazně ovlivnit nejen tržby, ale
i pověst společnosti. Tyto postupy ukazují, že pro účinnou reklamu není nutné mít
obrovský rozpočet, nebo využívat nepoctivé klamavé reklamy, klíčové je vymyslet
jedinečný nápad a využít originalitu reklamní akce ve prospěch firmy.
Aby se společnost ujistila, že její reklamní kampaň je opravdu dobrá, tak
může zjistit přínos reklamy, který se často měří pomocí reklamní elasticity. Tento
ukazatel představuje „procentní změnu v počtu prodaných kusů daného produktu,
kterou lze očekávat při zvýšení reklamního rozpočtu o jedno procento“.7 Obvykle
zvýšení reklamního rozpočtu o 10 % vyvolává zvýšení počtu prodaných kusů o 1 %,
takže reklamní elasticita se pohybuje kolem 0,1 %. Musíme si ale pamatovat, že prodej ovlivňuje nejen reklama, ale i spousta dalších faktorů, a tak měření reklamního
vlivu nikdy nebude úplně stoprocentní.
4.3.3.1. Upíří efekt
Za zmínku stojí také netypický stav, kdy se vytvoří originální, zajímavá
a neklamavá reklama, která přiláká velkou pozornost, ale přesto vůbec nezvýší poptávku po produktu. Takové situaci se říká upíří efekt a nastává tehdy, když si lidé
zapamatují reklamu, ale ne samotný výrobek, který daná reklama propagovala. Jako
5

Hesková, 2009, s. 29
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7
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příklad si můžeme uvést studii, která zkoumala vliv dvou televizních spotů, v nichž
modelka předváděla určitý elektronický přístroj. V prvním spotu byla modelka oblečena konzervativně, ve druhém naopak provokativně. Následně se pomocí oční
kamery zjistilo, že druhý spot zcela přirozeně přilákal větší pozornost. Podstatné ale
je, že lidé věnovali větší pozornost modelce než přístroji. Nakonec se ukázalo, že po
třech dnech si na značku produktu vzpomnělo pouze 9 % respondentů, kteří viděli
druhý spot, což je čtyřikrát méně v porovnání s respondenty, kteří viděli první spot.
Tato skutečnost potvrzuje to, že i výborná a zároveň čestná reklama nemusí být
účinná.8

4.4. Postoj společnosti k reklamě
Ještě před tím, než se zaměříme na výzkum klamavé reklamy, tak se nejprve zkusíme podívat na obecné vnímání reklamy. Ucelené názory na reklamu nám
poskytují každoroční šetření společnosti ppm factum research, ve kterém jsou zkoumány proměny postojů české veřejnosti k reklamě.9 Nejedná se ale o první společnost
na území České republiky, která se zajímá o tuto problematiku – dříve podobná šetření prováděla agentura Marktest, a.s., takže současné výzkumy spíše navazují na
předchozí „tradici“.
Podívejme se na studie ze dvou posledních let a pokusme si uvědomit, jaká
je tendence reklamy v současné době. Pokud se podíváme na výzkum z roku 2011,
který společnost ppm factum research provedla ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur, Českou marketingovou společností, POPAI Central Europe, Brno
International Business School a Českým sdružením pro značkové výrobky, tak se
dozvíme následující informace:
• Pocit přesycenosti reklamou u komerčních televizí stále stoupá, kdežto u rozhlasu nebo u tisku je stejný, anebo dokonce lehce poklesl. U reklamy na internetu je to podobné jako u televizní reklamy – každý třetí občan uvádí, že je
reklama na internetu příliš častá.
• Ochutnávky a prezentace v místě prodeje jsou docela žádanými typy reklamy,
líbí se více než třetině populace.
• 43 % občanů z populace zohledňuje reklamu při nákupu zboží, většinou se
jedná o ženy a lidi ve věku 15 – 44 let s hrubými příjmy domácnosti nad
40 tisíc korun.

8
9

Karlíček, Král, 2011, s. 31
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• Většina populace respektuje reklamu, jakožto součást moderního života, která
podporuje tržní hospodářství a vytváří prostor pro názorovou pestrost, zároveň
ale ji moc nedůvěřuje a považuje ji za manipulativní a klamavou.
Druhé šetření, na které se podíváme, je zatím poslední a bylo provedeno ve spolupráci
s Českou marketingovou společností, Brno International Business School, Českým
sdružením pro značkové výrobky a POPAI Central Europe. Nejnovější tisková zpráva
ohledně tohoto výzkumu (ze dne 26.2.2013) říká toto:
• Nejlépe hodnocenou reklamou zůstává pořád reklama v místě prodeje – tvrdí
to 58 % populace a necelá třetina podle ní dokonce nakupuje, lidé si také stále
přejí více ochutnávek a prezentací v místě prodeje.
• Stejně jako před rokem společnost má největší pocit přesycenosti z reklamy
v komerčních televizích, ale zároveň si jí všímá více než reklamy v ostatních
médiích.
• Procento lidí, kteří si koupili zboží na základě reklamy, bylo vždy kolem 30 –
40 %, ale v posledních letech má tato skupina rostoucí tendenci, není ale jasné,
zda je to opravdu kvůli většímu vlivu reklamy, anebo se jedná pouze o větší
upřímnost lidí.
• Nejtolerantnější vůči reklamě a také nejovlivnitelnější skupinou jsou mladí
lidé, letáků si naopak všímá spíše starší generace a nižší příjmové skupiny,
protože tyto skupiny jsou často bez internetu, a tak považují letáky za docela
atraktivní médium.
Na začátku roku 2012 ppm factum research zkoumala i to, jak moc Češi důvěřují
reklamě. Z výzkumu vyplynulo, že více než polovina české populace reklamám nevěří,
přitom zcela jí nevěří 17 % osob. Naopak zcela věří reklamě pouze 6 %. Reklamám
více důvěřují ženy, mladí lidé do 29 let a lidé s vyšším příjmem. Za nejpravdivější je
považována reklama zboží, za nejméně pravdivou reklama na finanční služby nebo
volně prodejné léky či potravinové doplňky. Ukázalo se také, že nejdůvěryhodněji
působí reklamy zahrnující zkušenosti konkrétních osob (nevěří jim pouze 6 – 7 %
osob), v případě ale, že se taková reklama týká finančních služeb, nevěří jí asi 14 %
populace. Zmiňuje se zde také fakt, že pravdivost a důvěryhodnost reklamy je pro
spotřebitele velmi důležitá – uvádí ji na prvních místech v požadavcích na reklamu.
Z popsaných výsledků výzkumů si můžeme odvodit zajímavý fakt, že lidé
vědomě či nevědomě preferují právě tu reklamu, kde je pravděpodobnost výskytu
klamavého prvku minimální (myšleno reklamu formou ochutnávek v obchodě). Dále
je významné, že více a více lidí se při svém nákupu rozhoduje na základě reklamy.
Tato skutečnost nás přivádí k otázce, zda se lidé rozhodují i podle klamavé reklamy
a zda dochází k nějakému rozdílu mezi rozhodováním na základě pravdivé a kla-
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mavé reklamy. Na tuto otázku se pokusíme najít odpověď v další kapitole, která je
zaměřena na výzkum vlivu klamavé reklamy. Podíváme se tam i na to, jestli se vliv
klamavé reklamy shoduje s naším očekáváním a jestli klamavá reklama je schopna
razantně změnit názory populace.

Kapitola 5
Klamavá reklama v praxi
5.1. Inspirace
5.1.1. Olson a Dover
Zajímavým výzkumem zaměřeným na klamavou reklamu je výzkum provedený Olsonem a Doverem (1978). Cílem výzkumu bylo dokázat to, že je možné
vytvořit experimentální klamavou reklamu, a změřit tak kognitivní efekty této reklamy. Autoři výzkumu se rozhodli aplikovat klamavé tvrzení na mletou kávu, a tak
se respondenty výzkumu staly dospělé ženy ve věku 25 – 54 let, jelikož jsou považovány za hlavní konzumenty daného produktu. Pro studii byla vybrána značka
mleté kávy, se kterou respondenti neměli žádnou zkušenost, a tak na ni nemohli mít
zvláštní názor. Dále se vytvořily tři klamavé reklamy, které svým vzhledem měly
připomínat běžnou reklamu v tisku. Každá z reklam zdůrazňovala absenci hořkosti
v dané kávě, protože předem bylo zjištěno, že tato vlastnost je typickým atributem
kávy, na základě kterého spotřebitelé posuzují její kvalitu. Důležité je také to, že
nikdo z účastníků výzkumu nevěděl o jeho pravém záměru, místo toho jim bylo sděleno, že se jedná o výzkum toho, proč jsou některé nové produkty na trhu úspěšné
a jiné ne.
Účastníci pak byli rozděleni na dvě skupiny, kde první skupina obdržela
reklamu a následně si vyzkoušela produkt a druhá skupina si pouze vyzkoušela produkt, aniž by byla ovlivněna reklamním tvrzením (měla tak představovat objektivní
názor na produkt). Obě skupiny pak musely odpovědět na sadu otázek týkajících se
jejich představ o dané kávě (první skupina ale odpovídala na stejné otázky dvakrát
– jednou po prohlédnutí reklamy a podruhé po ochutnávce produktu). Závěrečným
bodem výzkumu bylo porovnání názorů obou skupin – názor první skupiny po obdržení reklamy s názorem druhé skupiny po ochutnávce a pak také názory obou skupin
po ochutnávce.
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Výsledky výzkumu ukázaly, že přesvědčení první skupiny o tom, že káva
nebude hořká byla daleko silnější v porovnání s druhou skupinou, která ji již vyzkoušela. Průměrné přesvědčení první skupiny o „nehořkosti“ bylo 6,67 (hodnocení
dotazování se vždy provádělo na stupnici od 1 do 10), u druhé skupiny tato hodnota
byla pouze 2,06. Ukázalo se tedy, že 64 % respondentů z první skupiny jednoznačně
věřilo klamavému tvrzení, kdežto vůbec mu nevěřilo pouze 27 %. Po otestování kávy
se ale názor první skupiny značně změnil (hodnota přesvědčení poklesla na 4,82),
ale pořád zůstal vyšší než u druhé skupiny, což znamená, že vliv klamavé reklamy
působil dokonce i po ochutnání kávy.
Daný výzkum mimo jiné porovnal postoje ke značce a také pravděpodobnost koupě zkoumaného výrobku. Postoj první skupiny ke značce byl trochu lepší než
postoj druhé skupiny (3,57), a to jak před ochutnáním kávy (4,05), tak i po (3,78).
Podobně vypadalo i porovnání hodnot pravděpodobnosti, že by si respondent daný
produkt zakoupil (u první skupiny to bylo 4,21 před vyzkoušením a 3,73 po vyzkoušení, u druhé skupiny to bylo 3,11). Ukázalo se tedy, že klamavá reklama dokáže
značně ovlivnit názor spotřebitele na produkt, ale není tak důležitá při formování
postoje ke značce a ani při ovlivňování nákupního chování.
Za mínus tohoto výzkumu by se ale dal považovat relativně malý počet respondentů (51), kde se navíc jednalo o respondenty pouze ženského pohlaví. Také by
se zde dal vytknout výběr produktu, protože káva se nedá považovat za jednoznačně
reprezentativní produkt, a tak se výsledek výzkumu nedá generalizovat na klamavou
reklamu v obecném měřítku.

5.1.2. Grunert a Dedler
Grunert a Dedler (1985) také zkoumali míru vlivu klamavé reklamy na
člověka. Jejich studie byla vytvořena na stejném principu, jaký využívali Rotfeld
a Rotzoll (1980) anebo Shimp, u nichž se jednalo o představení (skutečných) reklam
respondentům, kteří potom museli odpovědět na to, jestli na základě uvedených
reklam věří určitým tvrzením. Většinou se jednalo o tvrzení, která nebyla vysloveně
formulována v reklamě, ale teoreticky se z ní dala odvodit.
Pro svůj výzkum Grunert a Dedler použili 7 typů klamavých reklam, kde
všechny reklamy byly zaměřené na automobily. Jednalo se o tyto typy klamu:
1. neúplné zveřejnění výsledků testování,
2. chybějící informace, které se týkají použití výrobku,
3. chybějící informace, které se týkají konkrétní verze produktu,
4. rozšíření významu slov,

Klamavá reklama v praxi

34

5. nepodstatný ukazatel,
6. nepodstatné porovnání,
7. metaforické použití slov.
Pro každý typ reklamy pak byla vytvořena další verze této reklamy, která již neobsahovala potenciálně klamavý prvek, popřípadě obsahovala nějaké tvrzení navíc, které
by mělo zabránit mylnému pochopení reklamy. Za účastníky výzkumu bylo zvoleno
500 německých řidičů v Baden-Württembergu. Každý řidič dostal všech sedm reklam, kde některé z nich byly klamavé a některé naopak opravené tak, aby byly
pravdivé. Ke všem reklamám se vztahovala jedna specifická otázka, která měla zjistit, co si respondent z dané reklamy odvodil. Odpověď na otázku byla zaznamenána
na sedmibodové škále, kde větší číslo znamenalo větší souhlas s výrokem v otázce.
Účel průzkumu tak spočíval v porovnání kognitivních efektů klamavé reklamy a již
opravené reklamy. Signifikantní rozdíly v každé „dvojici“ reklam (to jest ve dvojici, kdy jedna reklama na určitý produkt byla klamavá a druhá reklama na stejný
produkt byla pravdivá) znamenaly oklamání respondenta reklamou.
Výsledky výzkumu ukázaly, že v reklamách typu 2, 3, 5, 6 a 7 (z nichž
signifikantními případy byly poslední tři typy reklam) se potvrdily stanovené hypotézy, a tak se potvrdilo, že je respondent těmito reklamami opravdu uváděn v omyl.
Grunert a Dedler tak pomocí svého výzkumu prokázali fakt, že některé typy reklam
mají klamavé kognitivní efekty a že je daný výzkum účinný v odhalení závažnosti
těchto efektů.

5.2. Výzkum vlivu klamavé reklamy
Jádrem tohoto výzkumu je dotazníkové šetření vytvořené na základě výše
popsaných experimentů z minulých let. Rozhodla jsem se vytvořit elektronický dotazník, který umožní pochopit, zda klamavá tvrzení v reklamě způsobují změnu
postoje spotřebitele ke značce, změnu jeho nákupního chování a hlavně, jestli tato
tvrzení jsou schopna ovlivnit představu spotřebitele o produktu.

5.2.1. Účastníci výzkumu
Tohoto šetření, které probíhalo tři týdny (17.4.2013 – 7.5.2013), se zúčastnilo
146 respondentů získaných prostřednictvím internetové komunikace. Někteří respondenti byli osloveni přímo (emailem nebo zprávou), někteří zase reagovali na vhodně
zvolené umístění prosby ohledně vyplnění tohoto dotazníku (na webových stránkách, sociálních sítích a fórech). Pokusila jsem se prokázat vliv klamavé reklamy na

Klamavá reklama v praxi

35

takovou populaci, u které bychom to nejméně očekávali. Oslovila jsem proto respondenty se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, kteří by mohli důvěřovat
reklamě o něco méně než ostatní jedinci. Na vzorku lidí, kde 60 % má středoškolské vzdělání s maturitou a 40 % vysokoškolské vzdělání, by se tak mělo zjistit, zda
klamavá reklama může ovlivnit i tuto skeptičtější skupinu.
Účast ve výzkumu byla dobrovolná a nebyla nijak finančně odměňována.
Rozložení respondentů mezi muže a ženy bylo téměř totožné – jednalo se o 52 %
mužů a 48 % žen. Převážnou většinu respondentů (82 %) tvořili lidé mladší 29 let.
Na první pohled by se mohlo zdát, že nerovnoměrné věkové rozložení dotazovaných
může způsobit zkreslené výsledky výzkumu. Ale pokud vezmeme v úvahu výzkum
provedený Gaethem a Heathem (1987), tak je velice malá pravděpodobnost, že by
taková skutečnost mohla nastat. Jejich výzkum se totiž věnoval rozdílům vnímání
klamavé reklamy mezi mladšími a staršími osobami a překvapivým výsledkem tohoto výzkumu bylo vyvrácení počáteční hypotézy ohledně toho, že starší lidé jsou
náchylnější ke klamavé reklamě. Ukázalo se, že ovlivnění klamavou reklamou je
u obou skupin téměř identické, z čehož vyplývá, že stejné zastoupení všech věkových kategorií opravdu není nutné.

5.2.2. Metodologie
Základem daného šetření bylo vytvoření dvou sad reklam, které fungovaly
na tomto principu: pokud se v první sadě nacházela pravdivá reklama pro určitý produkt, tak ve druhé sadě byla pro tento produkt zvolena klamavá reklama a naopak.
Cílem pak bylo porovnat odpovědi získané z první a druhé sady, neboli najít rozdíly
ve vnímání klamavé a pravdivé reklamy. Na úvod dotazníku byl proto respondent
požádán, aby si vybral, kterou sadu chce dělat, u čehož bylo upřesněno, že obě varianty průzkumu jsou velice podobné, takže neexistuje žádná „lehčí“ nebo „těžší“
varianta. Toto náhodné rozdělení dopadlo velice příznivě, jelikož první sadu vyplnilo
57 % respondentů a druhou 43 %. Je nutné zdůraznit také to, že pravý účel výzkumu
nebyl avizován, protože by mohlo dojít ke zkresleným reakcím respondentů. Z tohoto důvodu byl dotazník pojmenován velice obecně, a to jako „Působení reklamy
na spotřebitele“.
Dotazník byl rozdělen do čtyř částí, kde se první tři věnovaly různým reklamám a poslední část obsahovala závěrečné demografické otázky. Při výběru reklam
pro tento výzkum jsem se rozhodovala mezi použitím opravdových reklam a vytvořením vlastních klamavých reklam. Menším mínusem reálných reklam je nebezpečí,
že si spotřebitel vzpomene na danou reklamu a už k ní bude mít určitý postoj,
a to i tehdy, když název značky bude z reklamy odstraněn. Vytvoření vlastní re-
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klamy má také svůj nedostatek, protože nezaručuje, že by podobná reklama mohla
opravdu existovat. Grunert a Dedler (1985) tvrdili, že nehledě na to, že není jednoznačné, kterou reklamu je lepší zvolit, skutečné reklamy mají o něco více výhod
oproti fiktivním reklamám. Rozhodla jsem se tedy, že optimální bude kombinace
obou variant v poměru 2:1, kde větší množinou budou právě reálné reklamy.
Každý dotazník nakonec obsahoval 12 reklam, které byly rozděleny do tří
částí. První část obsahovala obrázky opravdových reklam (ze kterých byl odstraněn
název značky), ve druhé části byly popsány některé další skutečné reklamy (i u nich
nebyla žádná zmínka o konkrétní značce) a ve třetí části bylo několik vymyšlených
reklamních sloganů. Veškeré reálné reklamy byly vybrány na základě skutečných
kauz, které řešila Rada pro reklamu, a inspirací pro vymyšlené reklamy byly typy
klamavých reklam použité v již zmíněném výzkumu Grunerta a Dedlera. Rozhodnutí
uspořádat reklamy právě takto má svoje logické odůvodnění. Reklamní fotky byly
záměrně použity v první části dotazníku, protože je všeobecně známo, že grafické
zpracování je schopno zaujmout více než text, a tak by první část měla upoutat
pozornost respondentů a motivovat je k vyplnění celého dotazníku. Druhá i třetí
část dotazníku se skládaly z popisu reklam, ale protože ke konci vyplňování bývají
respondenti unavenější, tak byly na závěr zvoleny pouze krátké reklamní slogany zahrnující 13 až 31 slov (X = 20), které jsou jednoduché na pochopení. Každá z těchto
tří částí výzkumu obsahovala čtyři konkrétní reklamy – dvě z nichž byly klamavé
a další dvě měly být zcela poctivé, protože z nich byl záměrně odstraněn potenciálně klamavý prvek (úpravy grafických reklam byly prováděny pomocí Photoshopu).
Pořadí reklam v každé části bylo zvoleno zcela náhodně, a tak nemělo mít vliv na
rozhodování respondentů.
Pro podrobnější výzkum se ke každé reklamě vztahovaly tři otázky, na které
respondent odpovídal pomocí zvolení celočíselné hodnoty na škále o sedmi bodech,
kde nejmenší číslo znamenalo odpověď „určitě ne“ a největší číslo znamenalo naopak „určitě ano“. První otázka se vždy týkala pochopení reklamy, aby se zjistilo,
jestli klamavé tvrzení ovlivní názor respondenta. Ve všech případech byla položena
tak, aby větší hodnota při výběru odpovědi znamenala větší stupeň oklamání dotazovaných. Druhá otázka se věnovala tomu, jakým dojmem působí daná značka
na respondenta. A poslední otázka se vztahovala k nákupnímu chování respondenta
– zkoumalo se v ní, jestli by respondent upřednostnil produkt této značky před
podobnými/stejnými produkty jiných značek.
Na základě těchto otázek jsem si chtěla ověřit následující hypotézy:
Hypotéza č. 1: Klamavá reklama ovlivňuje názor spotřebitele na produkt, a proto
výsledky obdržené na základě klamavých reklam budou značně vyšší oproti
výsledkům obdrženým na základě pravdivých reklam.
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Hypotéza č. 2: Klamavá reklama obvykle slibuje více, a tak spotřebitel může dojít
k názoru, že daná značka je lepší, a proto ji ohodnotí vyšším číslem, než by to
udělal v případě pravdivé reklamy.
Hypotéza č. 3: Klamavá reklama je schopna přesvědčit spotřebitele o upřednostnění svoji značky lépe než pravdivá reklama, a proto klamavé reklamy budou
mít za následek opět vyšší hodnoty.

5.2.3. Vyhodnocení výsledků
Abychom mohli zkoumat efekt klamavé reklamy, musíme porovnat odpovědi
respondentů z první a druhé sady otázek. Pro tento účel jsem zvolila Studentův ttest, pomocí kterého je možné zjistit, zda jsou rozdíly v odpovědích vztahujících
se ke klamavé a pravdivé reklamě signifikantní. Předpokladem daného testu je ale
splnění podmínky homoskedasticity, které si ověříme pomocí F-testu. V tabulce 5.2,
5.3 a 5.4 vidíme výsledky F-testu, které ukazují, že podmínka homoskedasticity
není splněna pouze u reklamy č. 11 (ale pouze u hypotézy č. 1). Jelikož v ostatních
případech takový problém nenastal, budeme uvažovat, že obě skupiny respondentů
pochází z populace se stejným rozptylem, takže nám nic nebrání v použití t-testu.
5.2.3.1. Hypotéza 1
Podívejme se nejprve na očekávaný a skutečný efekt klamavé reklamy. V tabulce 5.2 vidíme, že téměř ve všech případech je očekávaný efekt shodný se skutečným efektem, výjimkami jsou pouze reklamy č. 1, 3 a 9. U první reklamy by se to
dalo vysvětlit tím, že problém rakoviny děložního čípku je v poslední době poměrně
medializovaný, a tak je možné, že se lidé řídili více vlastním (již vybudovaným) názorem a nenechali se ovlivnit reklamou. I třetí reklama by se dala odůvodnit tím, že
nehledě na to, že z reklamy byla odstraněna značka, lidé pochopili o jakou firmu se
jedná a řídili se tak předchozí zkušeností s danou značkou. U reklamy č. 9 nejspíš
došlo k tomu, že po odstranění klamavého prvku z reklamy reklama pořád působila
dobře. Je velice pravděpodobné, že lidé měli jisté pochybnosti u varianty s klamavou reklamou a nevěřili tvrzení o tak malé spotřebě vody, kdežto v poctivé variantě
byla uvedena jak průměrná spotřeba, tak i podmínka, za které je možné dosáhnout
minimální spotřeby, a tak tato reklama působila na lidi o něco přesvědčivěji.
Nyní se můžeme zaměřit na reklamy, které potvrdili naší hypotézu a zároveň
mají signifikantní rozdíly mezi středními hodnotami obou případů (p < 0,05) – jedná
se o reklamy č. 2, 5, 6, 8, 10 a 11. Znamená to, že všechny tyto reklamy způsobily
změny názorů respondentů na produkt, a tak výsledné situace vypadaly takto:
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Č.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Znění reklamy
Klamavá verze: reklamou na očkování proti
rakovině děložního čípku je obrázek zahrnující
dvě fotky, kde na obou fotkách je (stejná)
čtyřčlenná rodina, ale na jedné z fotek je místo
dcery prázdné
Opravená verze: na obou fotkách jsou všechny
členové rodiny
Klamavá verze: reklamou na automobil je
obrázek, na kterém je hybridní vůz včetně
vyjmenování jeho pozitivních vlastností, dále je
tam uvedena cena pro danou modelovou řadu
(která ale platí pouze pro nehybridní automobily)
Opravená verze: k uvedené ceně se do závorky
dopsala cena pro hybridní automobily
Klamavá verze: reklamou na optiku je obrázek,
na kterém se tvrdí, že můžete získat slevu ve výši
svého věku
Opravená verze: k uvedené nabídce se dopsalo, že
tato nabídka platí pouze pro nákup nad 2000 Kč
Klamavá verze: reklamou na časopis je obrázek,
kde se se tvrdí, že k danému časopisu dostanete
dárek
Opravená verze: k reklamě je doplněn údaj, že
dárek dostanete pouze v případě zakoupení
předplatního daného časopisu
Klamavá verze: „Naše nikotinové žvýkačky sníží
počet vykouřených cigaret o více než 50 %.“
Opravená verze: „Naše nikotinové žvýkačky
můžou pomoci snížit počet vykouřených cigaret o
více než 50 %. Pokud se vám nepodaří zredukovat
počet cigaret v prvních šesti týdnech alespoň o
polovinu, požádejte svého doktora, sestru nebo
lékárníka o radu.“
Klamavá verze: situace, kdy na šesti billboardech
ve městě je reklama autobazaru, kde autobazar
uvádí, že nabízí vůz Škoda Fabia 1.2, r. v. 2011
za cenu 129 000 Kč
Opravená verze: na billboardy je přidána
informace, že auto s těmito parametry a za tuto
cenu je pouze jedno
Pokračování na další stránce ...
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Metoda klamu
použití strachu

matoucí údaje o ceně

neúplné údaje pro
uplatnění nabídky

zatajování informací
(pravdivý údaj je
k dispozici pouze po
zakoupení výrobku)

vytvoření dojmu
ověřených klinických
studií

nepřiměřeně malá
nabídka
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Pokračování z předchozí stránky ...
Č. Znění reklamy
7. Klamavá verze: „Můžeme Vám poskytnout
e-mailovou schránku o velikosti 1000 MB; ostatní
na netu mají jen 10 mega.“
Opravená verze: „Můžeme Vám poskytnout
e-mailovou schránku o velikosti 1000 MB; některé
jiné stránky na netu mají jen 10 mega“.
8. Klamavá verze: „Nabízíme výhodné úročení ve
výši až 3,5 % ročně.“
Opravená verze: „Nabízíme výhodné úročení –
pro první polovinu vkladu je to až 3,5 % ročně.“
9. Klamavá verze: „Tato pračka nejen skvěle vypere,
ale také vám ušetří spoustu peněz – její spotřeba
je totiž pouhých 39 litrů!“
Opravená verze: „Tato pračka s průměrnou
spotřebou 48 litrů nejen skvěle vypere, ale také
vám ušetří spoustu peněz – pro praní bavlny na
60 stupňů jí stačí pouhých 39 litrů!“
10. Klamavá verze: „Naše společnost nabízí telefony,
které nemusíte neustále nabíjet – na jedno nabití
vydrží až 5 dní.“
Opravená verze: „Naše společnost nabízí telefony,
které nemusíte neustále nabíjet – telefony s nižší
kapacitou baterie vydrží na jedno nabití přibližně
2 dny a ty s větší kapacitou baterie dokážou
vydržet až 5 dní.“
11. Klamavá verze: „Nyní naše sušenky obsahují o
50 % více ořechů, a tak zachutnají opravdu
každému!“
Opravená verze: „Nyní naše sušenky obsahují
ještě více ořechů – v každé tyčince je teď 6 %
ořechů, a tak zachutnají opravdu každému.“
12. Klamavá verze: „Máme obrovskou síť čerpacích
stanic po celé Evropě – je jich více než 6000!“
Opravená verze: „Máme obrovskou síť čerpacích
stanic po celé Evropě – je jich více než 6000 a 100
z nich je nyní v České republice!“
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Metoda klamu
vytvoření dojmu
jedinečné nabídky

uvedení v omyl
pomocí neexistující
nabídky
neúplné zveřejnění
výsledků testu

chybějící informace
týkající se ostatních
verzí produktu

rozšíření významu

uvedení
nepodstatných
ukazatelů

Tabulka 5.1.: Reklamy zahrnuté v dotazníku
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Reklama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Neklamavá
3,952
2,892
4,590
2,952
3,048
2,222
2,892
3,205
4,036
3,54
2,518
4,016

40
Klamavá
3,867
4,492
4,365
3,024
3,687
3,687
3,524
3,905
3,698
4,639
3,587
4,120

Splnění hypotézy
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano

F-test
0,799
0,803
0,632
0,212
0,817
0,685
0,248
0,176
0,480
0,325
0,024
0,317

t-test
0,798
0,000
0,468
0,797
0,023
0,000
0,072
0,013
0,145
0,000
0,001
0,722

Tabulka 5.2.: Názory respondentů na produkt
Reklama č. 2 – lidé očekávali přibližně stejnou cenu u hybridních a normálních automobilů (ale přitom se cena daných automobilů liší o více než 200.000 Kč).
Reklama č. 5 – lidé věřili nadměrné účinnosti nikotinových žvýkaček v boji proti
kouření (přitom toto tvrzení není ověřené žádnou spolehlivou studií).
Reklama č. 6 – lidé si mysleli, že pokud přijdou do daného autobazaru do týdne od
zveřejnění reklamy, tak auto z reklamy bude pořád k dispozici (přitom
existovala pouze jedno auto, které odpovídalo zadaným parametrům, což
znamená, že by do týdne bylo nejspíše dávno prodáno).
Reklama č. 8 – lidé byli přesvědčeni, že jejich vklad může být zúročen 3,5 % ročně
(přitom 3,5 % ročně mohla být zúročena pouze první část vkladu).
Reklama č. 10 – lidé souhlasili s tím, že telefony dané značky mají výbornou výdrž
baterie (přitom lepší výdrž baterie měly pouze některé modely).
Reklama č. 11 – lidé očekávali, že nové sušenky budou mít značně oříškovější chuť
(přitom množství ořechů zůstalo téměř stejné).
5.2.3.2. Hypotéza 2
Stejně jako u předchozí hypotézy i tady využijeme t-test a podíváme se, jaký
dojem zanechává klamavá reklama. Výsledky z tabulky 5.3 nám ukazují, že téměř
v 85 % případů značky, které využily klamavou reklamu, působí alespoň o trochu
lepším dojmem a celá polovina klamavých reklam způsobuje signifikantně lepší dojem. Horší pocit ze značky vyvolaly jenom reklamy č. 9 a 12. U deváté reklamy si
tento efekt můžeme vysvětlit stejně jako u první hypotézy, a to tím, že v daném
případě lidé nejspíš poznali klamavou reklamu, a proto na ně tato reklama působila
hůře. Poslední „neklamavá“ reklama sice také působí o něco lépe, ale rozdíl mezi
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Reklama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

41

Neklamavá
2,984
4,831
4,711
3,159
2,937
2,762
2,693
3,169
3,928
3,508
2,578
4,063

Klamavá
3,145
5,333
4,73
3,446
3,554
3,602
2,746
3,714
3,508
4,157
3,508
4,048

Splnění hypotézy
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ne

F-test
0,510
0,448
0,945
0,623
0,340
0,782
0,742
0,242
0,872
0,871
0,221
0,798

t-test
0,575
0,042
0,944
0,340
0,026
0,003
0,727
0,040
0,091
0,025
0,000
0,953

Tabulka 5.3.: Dojem ze značky
dojmem po shlédnutí klamavé a poctivé verze je natolik nesignifikantní, že se tímto
případem ani nemusíme zabývat.
Významnější změny v názorech na značku způsobily reklamy č. 2, 5, 6, 8,
10 a 11 (kde reklamy č. 6 a 11 působily ještě více než ostatní), což jsou přesně ty
reklamy, u kterých jsme si pomocí potvrzení první hypotézy dokázaly, že díky své
klamavé složce mění názor spotřebitele na produkt. To znamená, že nyní víme, že
klamavá reklama je schopna nejen měnit názor na konkrétní produkt, ale také měnit
názor na celou značku.
5.2.3.3. Hypotéza 3
Zbývá nám poslední hypotéza, která je ale z pohledu zadavatelů reklamy tou
nejdůležitější. Je možné, že spotřebitel bude mít jiná očekávání, jiný názor na značku,
ale nehledě na to jeho nákupní preference zůstanou stejné? Odpověď na tuto otázku
najdeme v tabulce č. 5.4. Neočekávaný vliv klamavé reklamy v případech č. 3 a 9 si
můžeme opět vysvětlit stejně jako v hypotézy č. 1, v ostatních případech vidíme, že je
vliv klamavé reklamy přesně takový, jaký jsme předpokládali. Statisticky významná
(a kladná) změna nákupního chování se projevuje u reklam č. 5, 6, 8, 10 a 11. Jsou to
situace, ve kterých respondenti, kteří měli k dispozici klamavou reklamu vykazovali
větší pravděpodobnost nákupu daného produktu než tomu bylo u respondentům
kteří viděli „neklamavou“ variantu stejné reklamy.
5.2.3.4. Závěry z výzkumu
Díky provedenému výzkumu se nám podařilo dokázat, že vliv klamavé reklamy na spotřebitele je vskutku nezanedbatelný. Nehledě na to, že současná spo-

Klamavá reklama v praxi
Reklama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Neklamavá
2,651
3,831
4,518
2,873
2,683
2,746
2,651
2,928
3,59
3,333
2,542
3,429
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Klamavá
2,904
4,127
4,159
3,241
3,446
3,566
2,825
3,508
3,27
3,964
3,095
3,639

Splnění hypotézy
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano

F-test
0,075
0,353
0,781
0,935
0,463
0,900
0,744
0,104
0,795
0,993
0,380
0,607

t-test
0,336
0,257
0,233
0,190
0,006
0,003
0,563
0,027
0,177
0,027
0,038
0,414

Tabulka 5.4.: Pravděpodobnost nákupu
lečnost je většinou velice opatrná a někdy až přehnaně nedůvěřivá, klamavá reklama
může být účinná i za těchto podmínek. Tento výzkum potvrzuje všechny tři stanovené hypotézy a ukazuje nám moc klamavé reklamy. Klamavá reklama je totiž
schopna nejen změnit představy spotřebitele ohledně určitého produktu, ale také
změnit jeho pohled na značku. A nejzávažnějším bodem je bezesporu prokázaný fakt,
že klamavá reklama může způsobit výraznou změnu v nákupním chování spotřebitele. Tato skutečnost znamená, že společnosti, které se rozhodnou využít klamavé
reklamy pro propagaci svého produktu či služby, budou mít neoprávněně výhodnější postavení na trhu v porovnání s ostatními firmami. Použití klamavé reklamy
jim totiž pomůže přilákat nové zákazníky a prostřednictvím uvedení v omyl zvýšit
poptávku po svém produktu.
Myslím si, že reklamní trh v České republice by potřeboval určité změny,
které by pomohly zabránit nespravedlnosti způsobené klamavou reklamou. Východiskem může být zpřísnění dohledu nad reklamou, aby se eliminovala pravděpodobnost použití klamavé reklamy. Možná by to chtělo větší angažovanost státu, ale
možná by stačilo zvýšit pokuty za takovou nekalou praktiku. Jisté ale je, že by se
mělo přispět ke zvýšení povědomí o tomto problému a přiblížit spotřebitelům jejich
práva a rovněž popsat možnosti, jak postupovat, pokud se s tímto typem reklamy
setkají.

Závěr
Pokud si shrneme poznatky získané touto prací, tak zjistíme, že nám pomohla lépe pochopit oblast reklamy. Pomohla nám se zorientovat v různých přístupech a také pochopit, proč je reklama důležitá nejen z pohledu výrobce, ale i z pohledu spotřebitele. Prozkoumali jsme, co je cílem reklamy a kdy na trhu dochází
k používání klamavé reklamy.
Díky přehlednému rozdělení klamavé reklamy na jednotlivé typy teď s jistotou můžeme říci, která reklama je klamavá a která nikoliv. Druhá kapitola nám
navíc poskytla podstatné informace ohledně regulace reklamy, takže v případě, že
se setkáme s klamavou reklamou, budeme vědět, na které instituce se můžeme obrátit. Ať už půjde o podání stížnosti, nebo pouze o žádost o radu, budeme vědět,
jak postupovat v obou situacích.
Přínosem této práce je mimo jiné předložení řešení, jak vytvořit efektivní
reklamu a přitom se vyhnout klamavým praktikám. Tento bod je velice cenný z pohledu zadavatele reklamy, jelikož mu pomůže předejít mnohým problémům a zároveň
mu pomůže snížit jeho náklady na reklamu.
Součástí práce byl také samostatný výzkum zaměřený na vliv klamavé reklamy. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření a jeho cílem bylo potvrzení, nebo vyvrácení předem stanovených hypotéz. Hlavními otázkami bylo to, zda
klamavá reklama ovlivňuje názor spotřebitele na produkt a vyvolává lepší dojem ze
značky a zda klamavá reklama ovlivňuje nákupní chování spotřebitele.
Výsledky výzkumu potvrdily všechny stanovené hypotézy, čímž dokázaly,
že klamavá reklama často ovlivňuje názory spotřebitele (na produkt i na značku)
a mění jeho nákupní rozhodnutí. Důležité je, že tyto změny jsou většinou ve prospěch firmy využívající klamavou reklamu. Tato skutečnost nás upozorňuje na to,
že firmy využívající klamavou reklamu by se tak mohly dostat do lepších pozic než
poctivé firmy. Ve větším měřítku to pak znamená posun poptávkových křivek, jehož
důsledkem je rozdílná prosperita firem.
Na základě této práce jsme došli k závěru, že klamavá reklama nesmí být
podceňována, protože je stále velice nebezpečným prvkem v přesvědčování zákaz-

Závěr

44

níků. Právě tento poznatek nám může sloužit jako motivace k tomu, aby došlo ke
zpřísnění podmínek regulace reklamy. Informace uvedené v této práci můžou také
posloužit jako základ pro podrobnější zkoumání klamavé reklamy a jejího vlivu na
různé vrstvy populace.
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Ostatní
1. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, § 7-8.
2. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 45.

Příloha A
Dotazník
Viz. následující strany.

Působení reklamy na spotřebitele
Tento dotazník je vytvořen pro výzkum toho, jak reklama působí na spotřebitele a jak ji
spotřebitelé vnímají. Dotazník je rozdělen do čtyř části - první tři části se týkají Vašich názorů na
konkrétní uvedenou reklamu, poslední část se věnuje sociodemografickým otázkám. Předem
Vám mockrát děkuji za vyplnění tohoto dotazníku!
Než začnete vyplňovat dotazník, podívejte se prosím na tyto připomínky:





V rámci dotazníku uvidíte mimo jiné také několik obrázků s reklamami, propagovaná
značka vždy bude utajená (buď bude překrytá jednobarevným obdélníkem, anebo bude
rozostřená). Nehledě na výše uvedené opatření se přece jenom může stát, že poznáte, o
jakou firmu se jedná, zkuste tedy nebrat v úvahu Vaše předchozí zkušenosti s touto
značkou nebo produktem.
Zkuste se nedívat na uvedené reklamy vícekrát (popř. je nečíst vícekrát), pro tento
výzkum je důležitý Váš první dojem, který ve Vás reklama zanechala.
Nepřemýšlejte nad otázkami zbytečně dlouho, řiďte se tím, co Vás napadne jako první.

Nyní můžete začít!
Vyberte si prosím, kterou variantu průzkumu budete dělat (obě varianty průzkumu jsou velice
podobné, takže neexistuje žádná „lehčí“ nebo „těžší“ varianta).
1. Chci dělat variantu:
a) č. 1
b) č. 2
2. Podívejte se prosím na tuto reklamu a poté odpovězte na následující otázky. Škála
odpovědí je od 1 do 7, kde 1 = určitě ne a 7 = určitě ano, pokud tedy nevíte,
ohodnoďte otázku za 4, pokuste se ale NEVOLIT tuto možnost a přiklonit se k jiné
odpovědi.
[VARIANTA Č. 1]

[VARIANTA Č. 2]

Odpovídejte na otázku pouze na základě výše uvedené reklamy, neberte v úvahu Vaše předchozí
zkušenosti s danou či podobnou firmou / produktem.
U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-7:
Myslíte si, že po tomto očkování není možné onemocnět rakovinou děložního čípku (7 = ano,
určitě to není možné)?:
Působí na Vás tato značka dobrým dojmem?:
V případě, že byste hledal/a tento produkt, upřednostnil byste právě tuto firmu před ostatními
firmami, které nabízí podobný produkt? Popř. doporučil byste inzerovaný produkt někomu z
Vašich známých?:
3. Podívejte se prosím na tuto reklamu a poté odpovězte na následující otázky. Škála
odpovědí je od 1 do 7, kde 1 = určitě ne a 7 = určitě ano, pokud tedy nevíte,
ohodnoďte otázku za 4, pokuste se ale NEVOLIT tuto možnost a přiklonit se k jiné
odpovědi.

[VARIANTA Č. 1]

[VARIANTA Č. 2]

Odpovídejte na otázku pouze na základě výše uvedené reklamy, neberte v úvahu Vaše předchozí
zkušenosti s danou či podobnou firmou / produktem.
U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-7:
Myslíte si, že tato automobilka nabízí hybridní vozy za cenu normálních automobilů?:
Působí na Vás tato značka dobrým dojmem?:
V případě, že byste hledal/a tento produkt, upřednostnil byste právě tuto firmu před ostatními
firmami, které nabízí podobný produkt? Popř. doporučil byste inzerovaný produkt někomu z
Vašich známých?:
4. Podívejte se prosím na tuto reklamu a poté odpovězte na následující otázky. Škála
odpovědí je od 1 do 7, kde 1 = určitě ne a 7 = určitě ano, pokud tedy nevíte,
ohodnoďte otázku za 4, pokuste se ale NEVOLIT tuto možnost a přiklonit se k jiné
odpovědi.
[VARIANTA Č. 1]

[VARIANTA Č. 2]

Odpovídejte na otázku pouze na základě výše uvedené reklamy, neberte v úvahu Vaše předchozí
zkušenosti s danou či podobnou firmou / produktem.
U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-7:
Je podle Vás výhodnější nákup v této optice oproti ostatním optikám?:
Působí na Vás tato značka dobrým dojmem?:
V případě, že byste hledal/a tento produkt, upřednostnil byste právě tuto firmu před ostatními
firmami, které nabízí podobný produkt? Popř. doporučil byste inzerovaný produkt někomu z
Vašich známých?:
5. Podívejte se prosím na tuto reklamu a poté odpovězte na následující otázky. Škála
odpovědí je od 1 do 7, kde 1 = určitě ne a 7 = určitě ano, pokud tedy nevíte,
ohodnoďte otázku za 4, pokuste se ale NEVOLIT tuto možnost a přiklonit se k jiné
odpovědi.

[VARIANTA Č. 1]

[VARIANTA Č. 2]

Odpovídejte na otázku pouze na základě výše uvedené reklamy, neberte v úvahu Vaše předchozí
zkušenosti s danou či podobnou firmou / produktem.

U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-7:
Myslíte si, že je výhodnější si koupit toto vydání časopisu oproti ostatním kulinářským
časopisům?:
Působí na Vás tato značka dobrým dojmem?:
V případě, že byste hledal/a tento produkt, upřednostnil byste právě tuto firmu před ostatními
firmami, které nabízí podobný produkt? Popř. doporučil byste inzerovaný produkt někomu z
Vašich známých?:
Nyní je zde druhá část dotazníku, kde uvidíte popis několika reklamních situací (bude se jednat o
opravdové reklamy, se kterými jste se mohli v minulosti setkat), před tím než budete odpovídat na
otázky, se zkuste na chvíli zamyslet a představit si popsanou situaci.

6. Podívejte se prosím na tuto reklamu a poté odpovězte na následující otázky. Škála
odpovědí je od 1 do 7, kde 1 = určitě ne a 7 = určitě ano, pokud tedy nevíte,
ohodnoďte otázku za 4, pokuste se ale NEVOLIT tuto možnost a přiklonit se k jiné
odpovědi.
[VARIANTA Č. 1]
Představte si, že v televizi uvidíte reklamu, která říká toto: „Naše nikotinové žvýkačky sníží
počet vykouřených cigaret o více než 50 %“.
[VARIANTA Č. 2]
Představte si, že v televizi uvidíte reklamu, která říká toto: „Naše nikotinové žvýkačky
můžou pomoci snížit počet vykouřených cigaret o více než 50 %. Pokud se vám nepodaří
zredukovat počet cigaret v prvních šesti týdnech alespoň o polovinu, požádejte svého
doktora, sestru nebo lékárníka o radu.“.
Odpovídejte na otázku pouze na základě výše uvedené reklamy, neberte v úvahu Vaše předchozí
zkušenosti s danou či podobnou firmou / produktem.
U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-7:
Myslíte si, že tyto žvýkačky jsou velice účinné v boji proti kouření?:
Působí na Vás tato značka dobrým dojmem?:
V případě, že byste hledal/a tento produkt, upřednostnil byste právě tuto firmu před ostatními
firmami které nabízí podobný produkt? Popř. doporučil byste inzerovaný produkt někomu z
Vašich známých?:

7. Podívejte se prosím na tuto reklamu a poté odpovězte na následující otázky. Škála
odpovědí je od 1 do 7, kde 1 = určitě ne a 7 = určitě ano, pokud tedy nevíte,
ohodnoďte otázku za 4, pokuste se ale NEVOLIT tuto možnost a přiklonit se k jiné
odpovědi.
[VARIANTA Č. 1]
Představte si, že jste ve Vašem městě viděl/a 6 billboardů s reklamou určitého autobazaru.
Na každém billboardu je stejná reklama s akční nabídkou autobazaru – autobazar uvádí,
že nabízí vůz Škoda Fabia 1.2, r. v. 2011 za cenu 129 000 Kč.
[VARIANTA Č. 2]
Představte si, že jste ve Vašem městě viděl/a 6 billboardů s reklamou určitého autobazaru.
Na každém billboardu je stejná reklama s akční nabídkou autobazaru – autobazar uvádí,
že nabízí vůz Škoda Fabia 1.2, r. v. 2011 za cenu 129 000 Kč. Na billboardu je také
informace, že auto s těmito parametry a za tuto cenu je pouze jedno.
Odpovídejte na otázku pouze na základě výše uvedené reklamy, neberte v úvahu Vaše předchozí
zkušenosti s danou či podobnou firmou / produktem.
U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-7:
Myslíte si, že pokud přijdete do daného autobazaru (do týdne od zveřejnění reklamy), bude
tato nabídka pořád k dispozici?:
Působí na Vás tato značka dobrým dojmem?:
V případě, že byste hledal/a tento produkt, upřednostnil byste právě tuto firmu před
ostatními firmami které nabízí podobný produkt? Popř. doporučil byste inzerovaný produkt
někomu z Vašich známých?:
8. Podívejte se prosím na tuto reklamu a poté odpovězte na následující otázky. Škála
odpovědí je od 1 do 7, kde 1 = určitě ne a 7 = určitě ano, pokud tedy nevíte,
ohodnoďte otázku za 4, pokuste se ale NEVOLIT tuto možnost a přiklonit se k jiné
odpovědi.
[VARIANTA Č. 1]
Představte si, že v televizi uvidíte reklamu, která říká: „Můžeme Vám poskytnout emailovou schránku o velikosti 1000 MB; některé jiné stránky na netu mají jen 10 mega“.

[VARIANTA Č. 2]
Představte si, že v televizi uvidíte reklamu, která říká: „Můžeme Vám poskytnout emailovou schránku o velikosti 1000 MB; ostatní na netu mají jen 10 mega“.
Odpovídejte na otázku pouze na základě výše uvedené reklamy, neberte v úvahu Vaše předchozí
zkušenosti s danou či podobnou firmou / produktem.
U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-7:
Myslíte si, že zadavatel reklamy nabízí větší e-mailovou schránku než ostatní poskytovatelé emailových schránek na trhu?:
Působí na Vás tato značka dobrým dojmem?:
V případě, že byste hledal/a tento produkt, upřednostnil byste právě tuto firmu před ostatními
firmami které nabízí podobný produkt? Popř. doporučil byste inzerovaný produkt někomu z
Vašich známých?:
9. Podívejte se prosím na tuto reklamu a poté odpovězte na následující otázky. Škála
odpovědí je od 1 do 7, kde 1 = určitě ne a 7 = určitě ano, pokud tedy nevíte,
ohodnoďte otázku za 4, pokuste se ale NEVOLIT tuto možnost a přiklonit se k jiné
odpovědi.
[VARIANTA Č. 1]
Představte si, že v televizi uvidíte reklamu, kde banka nabízí výhodné úročení a tvrdí, že
toto úročení pro první polovinu vkladu je až 3,5% ročně.
[VARIANTA Č. 2]
Představte si, že v televizi uvidíte reklamu, kde banka nabízí výhodné úročení a tvrdí, že
toto úročení je až 3,5% ročně.
Odpovídejte na otázku pouze na základě výše uvedené reklamy, neberte v úvahu Vaše předchozí
zkušenosti s danou či podobnou firmou / produktem.
U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-7:
Myslíte si, že je nabídka této banky oproti ostatním bankám velice výhodná?:
Působí na Vás tato značka dobrým dojmem?:
V případě, že byste hledal/a tento produkt, upřednostnil byste právě tuto firmu před ostatními
firmami které nabízí podobný produkt? Popř. doporučil byste inzerovaný produkt někomu z

Vašich známých?:
Nyní uvidíte třetí část dotazníku, kde budete mít k dispozici několik reklamních sloganů - přečtěte si
je a poté odpovězte na následující otázky.

10. Podívejte se prosím na tuto reklamu a poté odpovězte na následující otázky.
Škála odpovědí je od 1 do 7, kde 1 = určitě ne a 7 = určitě ano, pokud tedy nevíte,
ohodnoďte otázku za 4, pokuste se ale NEVOLIT tuto možnost a přiklonit se k jiné
odpovědi.
[VARIANTA Č. 1]
Tato pračka s průměrnou spotřebou 48 litrů nejen skvěle vypere ale také vám ušetří
spoustu peněz – pro praní bavlny na 60 stupňů jí stačí pouhých 39 litrů!
[VARIANTA Č. 2]
Tato pračka nejen skvěle vypere ale také vám ušetří spoustu peněz – její spotřeba je totiž
pouhých 39 litrů!
Odpovídejte na otázku pouze na základě výše uvedené reklamy, neberte v úvahu Vaše předchozí
zkušenosti s danou či podobnou firmou / produktem.
U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-7:
Myslíte si, že je pořízení této pračky výhodné?:
Působí na Vás tato značka dobrým dojmem?:
V případě, že byste hledal/a tento produkt, upřednostnil byste právě tuto firmu před ostatními
firmami, které nabízí podobný produkt? Popř. doporučil byste inzerovaný produkt někomu z
Vašich známých?:
11. Podívejte se prosím na tuto reklamu a poté odpovězte na následující otázky.
Škála odpovědí je od 1 do 7, kde 1 = určitě ne a 7 = určitě ano, pokud tedy nevíte,
ohodnoďte otázku za 4, pokuste se ale NEVOLIT tuto možnost a přiklonit se k jiné
odpovědi.
[VARIANTA Č. 1]
Naše společnost nabízí telefony, které nemusíte neustále nabíjet –na jedno nabití vydrží až
5 dní.

[VARIANTA Č. 2]
Naše společnost nabízí telefony, které nemusíte neustále nabíjet – telefony s nižší kapacitou
baterie vydrží na jedno nabití přibližně 2 dny a ty s větší kapacitou baterie dokážou
vydržet až 5 dní.
Odpovídejte na otázku pouze na základě výše uvedené reklamy, neberte v úvahu Vaše předchozí
zkušenosti s danou či podobnou firmou / produktem.
U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-7:
Myslíte si, že telefony této společnosti mají dobrou výdrž baterie?:
Působí na Vás tato značka dobrým dojmem?:
V případě, že byste hledal/a tento produkt, upřednostnil byste právě tuto firmu před ostatními
firmami, které nabízí podobný produkt? Popř. doporučil byste inzerovaný produkt někomu z
Vašich známých?:
12. Podívejte se prosím na tuto reklamu a poté odpovězte na následující otázky.
Škála odpovědí je od 1 do 7, kde 1 = určitě ne a 7 = určitě ano, pokud tedy nevíte,
ohodnoďte otázku za 4, pokuste se ale NEVOLIT tuto možnost a přiklonit se k jiné
odpovědi.
[VARIANTA Č. 1]
Nyní naše sušenky obsahují ještě více ořechů – v každé tyčince je teď 6% ořechů, a tak
zachutnají opravdu každému!
[VARIANTA Č. 2]
Nyní naše sušenky obsahují o 50% více ořechů, a tak zachutnají opravdu každému!
Odpovídejte na otázku pouze na základě výše uvedené reklamy, neberte v úvahu Vaše předchozí
zkušenosti s danou či podobnou firmou / produktem.
U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-7:
Myslíte si, že nové sušenky budou mít výrazně oříškovější chuť?:
Působí na Vás tato značka dobrým dojmem?:
V případě, že byste hledal/a tento produkt, upřednostnil byste právě tuto firmu před ostatními
firmami, které nabízí podobný produkt? Popř. doporučil byste inzerovaný produkt někomu z
Vašich známých?:

13. Podívejte se prosím na tuto reklamu a poté odpovězte na následující otázky.
Škála odpovědí je od 1 do 7, kde 1 = určitě ne a 7 = určitě ano, pokud tedy nevíte,
ohodnoďte otázku za 4, pokuste se ale NEVOLIT tuto možnost a přiklonit se k jiné
odpovědi.¨
[VARIANTA Č. 1]
Máme obrovskou síť čerpacích stanic po celé Evropě – je jich více než 6000!
[VARIANTA Č. 2]
Máme obrovskou síť čerpacích stanic po celé Evropě – je jich více než 6000 a 100 z nich je
nyní v České republice!
Odpovídejte na otázku pouze na základě výše uvedené reklamy, neberte v úvahu Vaše předchozí
zkušenosti s danou či podobnou firmou / produktem.
U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-7:
Myslíte si, že je velká pravděpodobnost toho, že některá z těchto stanic bude v blízkosti
Vašeho domova?:
Působí na Vás tato značka dobrým dojmem?:
V případě, že byste hledal/a tento produkt, upřednostnil byste právě tuto firmu před ostatními
firmami, které nabízí podobný produkt? Popř. doporučil byste inzerovaný produkt někomu z
Vašich známých?:
14. Jste:
a) žena
b) muž
15. Váš věk je v rozmezí:
a) méně než 18 let
b) 18 – 29 let
c) 30 – 44 let
d) 45 – 59 let
e) 60 a více let
16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a) nedokončené základní
b) základní
c) vyučen/a nebo středoškolské vzdělání bez maturity
d) středoškolské s maturitou
e) vysokoškolské

